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Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 2 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 document en dan in lettertype arial 
11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 25 juni 18.00 uur. 
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 23 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.
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" Vissen, vissen, vissen
jong geleerd, 
oud gedaan".

De Bân van juni ligt voor u en staat weer bol van de activiteiten die deze maand in het 
verschiet liggen en/of net hebben plaatsgevonden in het dorp. Zoals getuige de voor-
plaat een viswedstrijd voor de jeugd van de visclub “It  Stikelbearske”, al voor de 31ste 
keer de Bosloop van v.v. ODV met meer dan tweehonderd deelnemers.Het succes van 
Longa op het Nederlandse kampioenschap springen.

Het afscheid van beheerderpaar Nico en Geesje van de Swingel, maar de Swingel 
draait door. De opening van het nieuwe fietspad  "Finnepaad" naar de Finne op de laat-
ste dag van mei.
Wat komt, is het 33ste Pinksterfeest  in Wijnjewoude en het Dorpsfeest met daarin 
opgenomen de traditionele “Hynstedei”.
De verplaatsing van de N381 en aanpassing van de bestaande weg/wegen lijkt ook 
weer een stap voorwaarts te gaan doen.
Dan nog het aantal Gouden, Diamanten en zelfs Briljanten Bruidsparen die ons dorp 
herbergt bewijst dat het hier goed leven is.

Wij wensen u veel leesplezier.                                      

Let op, de eerst volgende Bân na de zomervakantie komt uit op zaterdag 27 augustus.

De redactie.
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Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N381

Het tracé van de N381 wordt juridisch-planologisch vastgelegd in een Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP). Een PIP heeft dezelfde vorm en inhoud als een gemeentelijk 
bestemmingsplan, alleen is het PIP het bestemmingsplan op provinciaal niveau. 
Het Voorontwerp Provinciaal Inpassings-
plan (Voorontwerp PIP) en de Conceptno-
titie Reikwijdte en Detailniveau (Concept-
notitie R&D) N381 Drachten - Drentse 
grens hebben van 5 oktober tot 15 
november 2010  ter inzage gelegen. De 
inspraakreacties en adviezen op het Voor-
ontwerp PIP en Conceptnotitie R&D zijn 
meegenomen in het opstellen van het 
Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan 
(Ontwerp PIP) en het het (plan-) milieuef-
fectrapport (MER). 
Het Ontwerp PIP, het (plan)-MER en het 
ontwerpbesluit vaststelling hogere grens-
waarden liggen vanaf 24 mei 2011 tot 4 
juli 2011 ter inzage. De documenten lig-

gen in het provinciehuis, de gemeentehui-
zen en het Infocentrum N381 ter inzage. 
Daarnaast kunt u de documenten downlo-
aden via deze website of via de website 

. Meer informa-
tie over de ter inzagelegging is te vinden in 
het instructieblad dat u onderaan deze 
pagina kunt downloaden. 
Zowel het Ontwerp PIP, het (plan)-MER 
en het ontwerpbesluit vaststelling hogere 
grenswaarden als alle onderliggende 
onderzoeken zijn in de subpagina's van 
deze webpagina te vinden. 

bron: provincie Fryslân.

 
Namens de stuurgroep N381

Anne Muller

www.ruimtelijkeplannen.nl

blocked::http://www.n381.nl/redir.asp?link='http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/'
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Duidelijkheid over aanleg N381

Waar bomen, bos en natuur worden aangelegd in de omgeving van de weg tussen 
Drachten en Drentse grens (N381) is duidelijk. Het college van Gedeputeerde Staten 
heeft dit in een Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan beschreven. Het plan laat zien hoe 
de weg tussen Drachten en Donkerbroek wordt verdubbeld en wat er allemaal in de 
omgeving van de weg gebeurt. "In Fryslân leggen we niet alleen een weg aan. We kie-
zen altijd voor een mooie inpassing die goed aansluit bij de omgeving", zo zegt gedepu-
teerde Sjoerd Galema.

 Het Inpassingsplan ligt van 24 mei tot 4 
juli ter inzage. Sjoerd Galema: "Het woord 
is nu weer aan de omwonenden. Zij zijn al 
betrokken geweest bij het opstellen van 
het plan. Nu het klaar is, leggen we het 
graag nogmaals aan hen voor. Vervol-
gens kunnen we aan de slag en dat is 
nodig. Deze weg is te verkeersonveilig en 
automobilisten rijden nu nog te vaak door 
de omliggende dorpen en dat moet 
anders.“

 Visie op de omgeving
De provincie vindt het belangrijk dat naast 
het opwaarderen van de weg, het gebied 
er om heen ook met een plus wordt ach-
tergelaten. Om dat te bereiken, hebben 
Gedeputeerde Staten vorig jaar een 
gebiedscommissie ingesteld. Deze com-
missie heeft een Visie Ontwerp Inrich-
tingsplan geschreven waarin ze maatre-
gelen noemt die voor deze plus kunnen 
zorgen. Deze visie ligt tegelijk met het 
Ontwerp PIP ter inzage. De Gebiedscom-
missie N381 nodigt mensen uit hierop te 
reageren. Reacties worden door de com-
missie meegenomen in het opstellen van 

het Ontwerp Inrichtingsplan. Gedeputeer-
de Staten krijgen vervolgens het Ontwerp 
Inrichtingsplan aangeboden.  

 Procedure
Op www.n381.nl staat vanaf 24 mei 2011 
meer informatie over onder andere de 
bijbehorende stukken van het Ontwerp 
PIP en de procedure van het indienen van 
een zienswijze hierop. Ook is hier meer 
informatie te vinden over de Visie 
Ontwerp Inrichtingsplan van de Gebieds-
commissie N381 en de wijze van reage-
ren op deze visie. 

 Terugblik
Het Ontwerp PIP is een vervolg op het 
Voorontwerp PIP dat eind 2010 ter inzage 
lag. Op het Voorontwerp PIP zijn 47 
inspraakreacties en acht adviezen geko-
men. De meeste reacties gingen over 
individuele en specifieke (technische) 
situaties, de tracékeuze van de N381, het 
woon- en leefmilieu, onderliggend 
wegennet, grondaankopen en planscha-
de. De resultaten van de ontvangen 
inspraakreacties en adviezen zijn daar 
waar nodig verwerkt in het Ontwerp PIP. 

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
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Nico en Geesje, de Swingel 2000 - 2011

Het was een sprong in het diepe zo gaven Nico en Geesje aan toen zij in het in millenni-
umjaar 2000 beheerders werden van het pas geopende Mfc De Swingel. In de tuin 
onder het genot van koffie keken we terug hoe het was om De Swingel ruim 10 jaar te 
runnen.

Nico en Geesje hadden geen ervaring in 
het beheren van een Dorpshuis. Wel 
waren ze al jaren actief in de voetbalkanti-
ne die door vrijwilligers werd gerund. 
Maar een Mfc is wel weer heel wat 
anders. Toen Nico en Geesje werden 
benoemd als beheerdersechtpaar gaven 
hun kinderen aan bereid te zijn te helpen 
als extra kracht nodig was. En dat hebben 
ze ook altijd met plezier gedaan. Geesje 
heeft nog twee jaar gewerkt bij Talant 
maar is toen gestopt want een dorpshuis 
runnen vraagt veel tijd. In het begin dacht 
Geesje dat alles super schoon moest zijn. 
Ze heeft wel geleerd dat dit niet altijd 
mogelijk is in een dorpshuis met sportlo-
catie. Maar dat was best even wennen. 
Het beheren van een dorpshuis is een 
sociale functie, en als de bar waarachter 
Nico en Geesje altijd hebben gestaan, 
kon praten dan werd dit niet een stukje 
voor een dorpskrant maar waarschijnlijk 
een heel boekwerk. Maar dat is niet het 
geval, dus de geheimen blijven onder de 
bar. Nieuwtjes werden verteld, geluk 
maar ook verdriet werd gedeeld. Voor 
iedereen was een luisterend oor en zo 
nodig een goede raad. Vele ouderen vier-
den er hun verjaardag, elke avond waren 
er vergaderingen, er werd gesport, activi-
teiten van de Werkgroep Wijnjewoude, 
tussen- en naschoolse opvang, cursus-
sen, Wmo-activiteiten, uitvoeringen, 
optredens, bruiloften maar ook koffie-
drinken na een begrafenis, dat alles kon in 
De Swingel. En Nico en Geesje stonden 
altijd weer voor iedereen klaar.
Maar door zes dagen per week in het 
dorpshuis te zijn verlies je ook sociale 
contacten. Een verjaardag vieren midden 
in de week werd niet gedaan. Maar de 
naaste omgeving paste zich aan deze 

situatie aan en hielden de verjaardagen 
op zondagmiddag/ avond. Dit geeft ook 
aan hoe zij in hun werk stonden. Ze geven 
aan gekozen te hebben voor het werk en 
staan hier dan ook voor. 
Het was een druk bestaan maar Nico 
geeft aan altijd genoten te hebben van het 
werk in De Swingel, vooral de contacten 
met de kinderen, jeugd, ouderen, sporters 
en noem maar op. Een hoogtepunt was 
ook het optreden van de musical Mozes. 
Elke zondag repeteren in de Swingel 
maar altijd in een gemoedelijke en gezelli-
ge sfeer. Met elkaar zo'n uitvoering voor 
elkaar krijgen, dat is iets geweldigs. Maar 
zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeel-
den te noemen van activiteiten die in de 
afgelopen 11 jaar hebben plaatsgevon-
den. Een dieptepunt was het overlijden 
van Edin Klaver. Hij kwam regelmatig in 
De Swingel en had hier zijn vrienden. Na 
zijn overlijden hebben Nico en Geesje 
vele avonden met de jeugd hierover 
gesproken om dit een plek te kunnen 
geven. Het had een enorme impact op de 
jeugd. Nico geeft aan dat de foto van Edin 
altijd een plek had in De Swingel maar dat 
deze 28 mei mee naar huis is gegaan. 
Gevraagd naar de toekomst, het leven 
zonder beheer van De Swingel. Nico en 
Geesje geven aan dat zij verwachten zich 
niet te zullen vervelen. Zij zien de toe-
komst rooskleurig tegemoet. De zomer 
staat voor de deur en er is tijd om een paar 
keer met vakantie te gaan, met de fiets-
ploeg, met vrienden maar ook nog een 
keer samen. Ze hebben 3 kinderen met 
aanhang en 6 kleinkinderen. Zo nu en dan 
oppassen is geen bezwaar al willen ze dat 
niet structureel inplannen. Geesje is actief 
als vrijwilliger voor De Zonnebloem en 
Nico is ook altijd bereid het een en ander 
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te doen als vrijwilliger. Ze mogen graag 
fietsen, puzzelen, lezen en Geesje geeft 
aan dat als alle klusjes in en rond het huis 
zijn uitgevoerd, ze zeker een jaar verder 
zijn. Nico denkt daar wat anders over. 
Maar het is vaak wel zo dat de ene klus de 
andere aantrekt.
Nico en Geesje sprongen 11 jaar geleden 
in het diepe maar hebben de Swingel wel 

naar een hoogtepunt voor het dorp 
gebracht, een centraal ontmoetingspunt 
voor alle inwoners van Wijnjewoude. Zij 
geven aan dat het voor hen een geweldi-
ge tijd was maar ik denk dat dit ook geldt 
voor de bezoekers van het dorpshuis. 
Kortom: het was altijd gezellig, gemoede-
lijk, plezierig in de Swingel.

Klaske

Het afscheidsfeestje van Nico en Geesje 
Zaterdagavond 28 mei was het dan zover: het afscheid van Nico en Geesje als beheer-
ders van De Swingel. Heel veel mensen zijn langs gekomen om hen de hand te geven 
en nog eens even een praatje te maken. Er werden veel creatieve bijdragen meege-
bracht voor het “boek”, evenals bloemen, enveloppen met inhoud en cadeaus. Er was 
zelfs een heuse “skybox” voor hen ingericht op de tribune boven! 

Tijdens een afscheidspraatje namens het 
bestuur van de Swingel werd nog herin-
nerd aan wat Nico en Geesje hebben bete-
kend voor De Swingel en het dorp: de 
opbouw van een goed lopend Multi Func-
tioneel Centrum, toegankelijk en gastvrij 
voor jong en oud!
Namens het bestuur kregen ze een che-
que overhandigd met welverdiend vakan-
tiegeld.

De nieuwe beheerders, Erik en Anja, heb-
ben gezorgd voor de drankjes en hapjes 
en niet te vergeten een gezellige sfeer! 
Voor hen was deze avond de vuurdoop.
Nico en Geesje waren blij verrast met de 
grote opkomst.
Zij kunnen terugzien op een zeer geslaag-
de avond en nu genieten van hun welver-
diende vrije tijd!

Het bestuur van De Swingel.

Waarom zit er een slot op een deur van een benzinestation dat 24 uur open is? 

Bergsma Computers  P Computers

Kraalheide 6  P Laptops

9241 ED Wijnjewoude  P Printers

Tel: 0516-481935  P Netwerk

 P Service aan huis

info@bergsmacomputers.nl  P Service op afstand

www.bergsmacomputers.nl  P Op afspraak
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Diamanten bruidspaar Sijtsema – Eringa
Op 17 mei mocht de vlag in top aan de Merkebuorren 39.
Het 60 jarig huwelijk werd op grootse wijze gevierd met een dankdienst in de kerk en de 
receptie in de Swingel. De verassingen waren niet van de lucht. Brieven van de Koning-
in en de Commissaris Jorritsma en bovendien de Burgemeester op de koffie. Het waren 
dingen waar ze geen rekening mee gehouden hadden. Ook de kinderen en kleinkinde-
ren met aangetrouwden hadden heel wat op touw gezet, waarmee ze het paar verras-
ten. “It wie mooi”, zegt Maaike en dan volgen de verhalen. “Och, och se ha altyd wat. Ik 
wit net wêr’t se it wei helje, maar se fiene altyd wat”. Het is nagenieten voor het paar. 
Dan waren er nog de bijdragen van de muziekvereniging Euphonia en de zangvereni-
ging Looft den Heer.

Het echtpaar, beide geboren en getogen 
in Wijnjewoude, kende elkaar niet tot op 
de bruiloft van de nieuwe arbeider van 
boer Jan Sijtsema. De bruiloften werden 
vaak in een boerderij gehouden, als het 
vee in het land liep en het hooivak leeg 
was, ontstond daar een gezellige feest-
zaal.
Het was tijdens de stoelendans dat Jan 
Lammert een oogje op Maaike kreeg. Ze 
wonnen de stoelendans niet, want daar-
voor moet alle aandacht gericht zijn op 
één doel, de stoel.
Toen ze na een paar jaar trouwden, werd 
de grote boerenwoning een beetje aan-
gepast.
Het jonge paar startte in het rechterdeel 
van de woning, terwijl zijn ouders de lin-
kerkant bewoonden.
Hier kreeg Jan Lammert zijn lijfspreuk 
gestalte “Wie leeft er zo frank en vrij, als 

hij op zijn boerderij“. In de jaren '50 was hij 
melkinstructeur, gaf les in het melken aan 
de jongens van de landbouwschool uit 
Allardsoog. 
Ook Maaike die thuis het handmelken 
geleerd had, werd na haar trouwdag in de 
fijne kneepjes van het vak, door Jan Lam-
mert onderwezen. Toen de melkmachine 
in opkomst was, volgde hij in Oentsjerk 
een cursus om ook les te mogen geven in 
het machinemelken. 
Ze kregen 3 zonen, die van hun vader het 
melken leerden. Toen ze wat ouder 
waren, kwam de tijd dat Jan Lammert en 
Maaike eens een weekje vakantie namen 
en de jongens het vee verzorgden. Het 
was jammer voor Jan Lammert, boer in 
hart en nieren, dat geen van de jongens 
ervoor koos om boer te worden. Tot zijn 
72ste bleef hij door boeren. Door proble-
men met zijn gezondheid werd het moei-

lijk om de veestapel te ver-
zorgen. 
Jan Lammert nam toen het 
besluit om het vee van de 
hand te doen, maar het was 
een moeilijke beslissing. 
Graag had hij nog wat koei-
en gehad.
De laatste jaren kwamen er 
ook andere dieren op de 
boerderij, zoals de herten 
en emoe's. “Ik vond het 
gewoon mooie beesten, 
maar die bok, altyd mar stjit-
te, je moastten oppasse.

© Sietse de Boer 
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En de emoe's dat wienen rare dingen. Dy 
gongen wol ris op stap. Ien rûn in kear yn 
de buorren by de winkel fan Kamminga en 
in oare haf ik út de nije buurt wei helle,” 
vertelt Jan Lammert. 
Trots is hij op zijn zwanen. Maar als de 
kuikens er zijn, is de reiger het probleem, 
die probeert de jonge kuikens te verschal-
ken. 
Jaren lang namen ze deel aan de Drentse 
fiets vierdaagse, tot Maaike problemen 
met haar knie kreeg. Na de knieoperatie 
en revalidatie fietsen ze samen weer. 
Maaike hield altijd haar gezin draaiende 
en naaide en breide veel voor haar gezin. 
Al 60 jaar is Maaike lid van de zangvereni-

ging en 55 jaar lid van de Chr. Plattelands 
vrouwen. 
Jan Lammert kreeg vorig jaar een lintje 
voor het vele vrijwilligers werk in raden en 
besturen en voor tafeltje dekje waarvoor 
hij nog elke donderdag in het spier is.
Ondertussen ziet hij alweer uit naar het 
ringrijden, hij hoopt daar weer present te 
zijn.

Wij wensen hun nog goede jaren met de 
kinderen en kleinkinderen, tussen de 
levende have.

Annie.

Jeroen Malewicz uit Wijnjewoude 
wint een kinderfiets bij Meinsma Fietsen.

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei jl. werd voor de derde keer het fietsfeest gehouden bij 
Meinsma Fietsen. Deze dagen werd het terrein om de winkel omgetoverd tot een klein 
evenemententerrein. 

De kinderen konden springen in het 
luchtkasteel, er kon een mountainbike-
parcour gereden worden, elektrische 
fietsen konden worden geprobeerd en er 
waren tal van geweldige aanbiedingen op 
nieuwe fietsen. Onder het genot van 
koffie, thee en fris kon men even bijkomen 
in de tent. Voor hongerige magen werd 
een heerlijke hamburger gebakken en die 
gingen er bij iedereen wel in!  De foto's 
van het fietsfeest zijn te bezichtigen op de 
website: www.meinsma-fietsen.nl 
De heer Malewicz uit Wijnjewoude won 
het aankoopbedrag van de kinderfiets 
voor zijn dochter terug! Pien is erg blij met 
haar nieuwe fiets!

 Heeft u het fietsfeest gemist? Geen nood, 
ook zonder fietsfeest kan de aankoop van 
een nieuwe of gebruikte fiets een feest 
worden! Kom gerust eens langs om alle 
aanbiedingen te bekijken!
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Longa naar de Nederlandse 
Kampioenschappen!!

Zaterdag 28 mei heeft Longa meegedaan aan het Nederlands 
kampioenschap springen. Deze wedstrijd was in Landgraaf, dus de 
meeste meiden (en ouders) hebben er een vakantie weekend van 
gemaakt. 's Ochtends kwam de jeugd in actie op 4 onderdelen. 

In een prachtige zaal met vele deelne-
mers stond Longa paraat. Inge Rus-
schen, Kinie Veenstra, Femke Russchen, 
Anke van der Molen, Marlies Veenstra, 
Irene Spoelstra en Anna Jongsma lieten 
hun beste prestaties zien. Helaas eindig-
den ze niet in de prijzen, maar als je in de 
middenmoot van Nederland eindigt is dat 
zeker geen schande! 
's Middags begon de wedstrijd voor de 
senioren. De meiden hadden hard 
getraind en waren goed op elkaar in-

gespeeld. Hierdoor liepen de sprongen 
mooi achter elkaar aan en werden er zelfs 
prijzen gehaald! Marrit Oenema, Rinette 
van der Wal, Marjan Cordes, Anneke de 
Jong, Hilma Bernving en Froukje de Graaf 
eindigden als tweede van Nederland op 
het onderdeel tumbling!!!!! En ook bij de 
plank/pegasus haalden ze het podium, 
een keurige derde plaats. Een hele 
geslaagde dag voor Longa, die dus naast 
de Friese kampioenschappen ook prima 
op de Nederlandse kampioenschappen 
presteert!! 

Briljanten bruidspaar Pool-Eringa
Koos en Martje Pool mochten op 23 mei hun 65 jarig huwelijk gedenken. Dit gebeurde 
in de familiekring met kinderen, 10 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen.

Tevreden kijken ze terug. “Wij hebben een 
mooi leven gehad” zegt Pool. De tijd dat 
ze elkaar leerden kennen, de mogelijk-
heid die Koos kreeg om de boerderij van 
zijn schoonvader voort te zetten. De 
geboorte van hun 4 kinderen. De 
ontwikkelingen in het boerenbedrijf. De 
functies die Koos vervulde voor Kerk, 
Staat en Maatschappij. 
Het heeft hem veel inzicht en mensen-
kennis opgeleverd. Maar zegt hij er direct 
bij; “ik heb dit ook alleen maar kunnen 
doen omdat mijn vrouw thuis was”. Als 
Koos voor vergaderingen elders verbleef, 
kon hij de boerderij gerust aan Martje 
overlaten. Zij zorgde voor de kinderen en 
nam ook deel aan het verenigingsleven. 
Ze vinden het fijn dat één van de zonen 
het boerenbedrijf overgenomen heeft en 

zelfs de kleinzoon in de zelfde voetsporen 
treedt.
Tegenwoordig komt Koos niet zo vaak 
meer op de boerderij. 
Samen wandelen doen ze nog dagelijks 
en ze fietsen ook nog geregeld. Het huis-
houden is een klus die ze nu verdelen. 
Van de tuin, die ze zelf onderhouden, 
genieten ze volop. 
Regelmatig komen de kinderen en de 
kleinkinderen langs. Wel heel bijzonder 
vinden ze het, dat ze zo nu en dan even op 
de achterkleinkinderen mogen passen. 
Het echtpaar, beide 87 jaar, is nog aardig 
gezond en hopen dat dat zo nog wat 
blijven mag. 

Wij wensen hun nog fijne jaren toe.

Annie. 
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Mounleane 2-4
9241 HA  Wijnjewoude
Tel.: 0516 - 48 12 61
Fax: 0516 - 48 13 97

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF

GFHGFH

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Wolverlei 5     
9241 ER  Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46

Voor al uw: - nieuwbouw

- verbouw 

- onderhoud 

- renovatie

EDWIN HOFSTEE
TIMMERBEDRIJF

www.gfh.nl

• APK, reparatie en onderhoud alle merken,

   gespecialiseerd in Citroën en Peugeot 

   ook lichte bedrijfsauto’s

• Vervanging van voorruit of ruitreparatie

   vanaf € 0,- eigen risico

• Voordelig tanken

• Occasions

• Geheel automatische wasstraat

• Ook onderhoud van uw leaseauto

Voor meer informatie bel met John v.d. Veen 
Merkebuorren 60 tel.: 48 13 13 / 06-55 77 43 31

‘t Oost 46 - 8431 LK Oosterwolde
Tel. 0516-520724
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Dorpsfeest (1)
Het is bijna zover: 22 juni begint het feest! Binnenkort ontvangt u het programmaboek-
je. Daarin kunt u alles lezen over de rommelmarkt, de kermis, het cabaret, het kinder-
theater, de optocht van de versierde wagens, de feestavonden met DJ en band, de Hyn-
stedei, enzovoort. 

Wat betreft de optocht het vriendelijke 
doch dringende verzoek géén auto's te 
parkeren in de straten waar de optocht 
door komt. Let op: de route van vrijdag-
avond is anders dan die van zaterdag-
avond (zie programmaboekje)! Verder 
treft u elders in deze Bân nog een brief 
aan die gaat over veiligheid en verzeke-
ring i.v.m. de optocht.

Dan nog iets heel anders: u kunt via Stich-
ting Dorpsfeest Wijnjewoude (SDW) voor 
€ 7,50 p.p. (i.p.v. €17,00) naar Aqua Zoo. 
Bestellingen alleen met directe, contante 
betaling op Welfingstrjitte 40; aantal kaar-
ten is onbeperkt. De geldigheidsduur van 
de toegangskaarten is ook onbeperkt; 
bestellen kan totdat het dorpsfeest begint.

Namens SDW
de dorpsfeestcommissie

dorpsfeestwijnjewoude@live.nl

PS. We hebben gemerkt dat de gegevens van de contactpersonen van de buurtvereni-
gingen op www.wijnjewoude.net in meerdere gevallen helaas nog steeds niet actueel 
zijn. Hierbij nogmaals de vraag aan de betreffende buurtverenigingen om een en ander  
aan te passen aan de huidige situatie (stuur de juiste gegevens naar 
email@wijnjewoude.net). Dat werkt, niet alleen voor ons als dorpsfeestcommissie, wel 
zo prettig.

Hoi jongens en famkes,

Hawwe jim ek al wer sa'n sin oan de grutte fakânksje? Wij fan stif-
ting “Mei  Alle Wille” wol!
De Kamprie is al wer drok dwaande om de simmerkampen fan dit 
jier te organisearjen. Wy gean dit jier nei Appelskea. Wy hoopje dat 
wer in protte jeugd harren opjout foar dizze gesellige kampen.
Wy organisearje twa kampen.

It jongste kamp is foar bern fan 8 ,9 , 10 en 11 jier.
It kamp is fan 25 o/m 29 july
De kosten binne € 70,-

Stifting “Mei Alle Wille”

It âldste kamp is foar bern fan 11, 12, 13, 14 en 15 jier.
It kamp is fan 30 o/m 5 augustus
De kosten binne € 95,-

Wolle jim graach mei? Skilje dan foar 1 juny mei:
Elske Ketelaar: 0640376310 of mail nei elske_ketelaar@hotmail.com 
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Dorpsfeest (2)

Aan de buurtverenigingen / inwoners van Wijnjewoude die met een gemotoriseerd 
voertuig meedoen aan de optocht tijdens het Dorpsfeest.

Wijnjewoude, juni 2011

Betreft: advies ten aanzien van veiligheid en verzekering

Geachte dorpsgenoten,

Graag willen wij jullie nog een aantal adviezen geven ten aanzien van de aanspra-
kelijkheid en veiligheid tijdens de optocht van 24 en 25 juni 2011;

· Vraag de eigenaar van het motorvoertuig of deze minimaal WA verzekerd is.
· Geef aan de verzekeraar van het trekkende voertuig door dat je een aanhang-

wagen met personen gaat vervoeren. Vraag naar wat er is te regelen voor de 
dag(en) dat je meerijdt in de optocht en personen vervoert op het voertuig c.q. 
de aanhanger.

· Zorg voor deugdelijke zit- of staanplaatsen op de voertuigen.
· Houd afstand ten opzichte van het voorgaande voertuig.
· Rijd rustig, houd het lage tempo van de optocht aan.
· Volg de aanwijzingen op van verkeersregelaars.

Nog goed om te weten:
· We hebben als Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude een vergunning van de 

gemeente Opsterland voor het houden van een optocht door het dorp.
· Een ieder die mee doet aan de optocht doet dit op eigen risico.

De Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude is niet aansprakelijk voor eventuele schade 
van welke aard dan ook tijdens de optocht.

· Voor het opstellen van de wagens is het belangrijk dat deze vanaf de Merkebuor-
ren bij Bakkerij v/d Molen de Welfingstrjitte inrijden.

Nog veel succes met de voorbereidingen voor de optocht. We hopen op mooi weer 
en wensen iedereen veel plezier en veiligheid.

Met vriendelijke groet,
namens Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude,

de dorpsfeestcommissie

Op donderdag komt Teake van der Meer om 20.00 uur.

Op vrijdagavond begint de het dansfeest om 21.00 uur

Op zaterdag begint de Hynstedei om 11.00 uur.

Drink jij je koffie expres zo of drink je hem verkeerd. 
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24&25

juni

om 19.00 uur

optocht 

Wijnjewoude

Op 24 & 25 juni 2011 
vanaf 19.00 uur rijden 
de versierde wagens weer 
door Wijnjewoude.

Tijdens de optocht worden er
gratis broodjes uitgedeeld door
Bakkerij van der Molen.

Komt allen en stem voor de
Bakkerswagen! 
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Ina Zandberg 
Schoonheidssalon 

 
Voor een mooi en 
verzorgd uiterlijk 

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

Gentiaan 22  Wijnjewoude 0516-481208
www.inazandberg.nl
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Nieuws van Vrouwen van Nu, BvPF

BvPF

Vrouwen van Nu

Het officiële seizoen 2010 -2011 met onze maandelijkse bij-
eenkomsten is ten einde. Toch zijn er ook in de zomermaan-
den nog tal van activiteiten. Op onze laatste ledenbijeenkomst 
in april vertelde de heer IJsbrand van Sloten met veel humor 
over de verschillende rouwgebruiken. Hij had tafels vol attribu-
ten bij zich, die in vroegere tijden werden gebruikt. Het was 
een mooie avond.

De kookgroep ging op zijn Frans. Het voor-
afje met champignons, de aspergesoep, 
de cassoulet en de verschillende bavarois 
smaakten meer dan uitstekend.
Tien leden zijn in mei naar de rechtbank in 
Leeuwarden geweest. We hebben daar 
twee zittingen bijgewoond. Het was inte-
ressant om te horen hoe de advocaten, de 
officier van justitie en de rechter de zaken 
benaderden met of zonder de aanwezig-
heid van de verdachte. Een leerzame 
middag.
De vrouwen van de tuin- en cultuurgroep 
zijn een hele dag op stap geweest naar de 
bollenvelden in de N.O.Polder. Na een 
mooie rit dwars door de bollenvelden ging-
en we naar het infocentrum. Hier waren 
heel veel tulpen en narcissen te zien in 
alle kleuren en maten, soms met de 
meest exotische namen. Na de koffie volg-
den we de bollenroute en bezochten we 
onderweg twee tuinen namelijk; De Stek-
kentuin van Wies Voesten en De Gold-
hoorn Gardens. Mede door het stralende 

weer was het een prachtige dag. Thuisge-
komen moesten al de meegenomen stek-
ken natuurlijk nog de tuin in!
De volksdansgroep sloot het danssei-
zoen af met een fietstocht. Op een mooi 
plekje langs de Tjonger werd onderweg 
gepicknickt. De bezichtiging en rondlei-
ding in de molen van Makkinga was heel 
interessant . Deze gezellige middag werd 
afgesloten met een lopend buffet in Het 
Witte Huis in Donkerbroek. Met een volle 
maag moesten toen nog de laatste kilo-
meters naar huis afgelegd worden.
Ook voor de komende maanden staat er 
nog van alles op het programma: een reis-
je naar Texel, fietsen naar de tuin Mers-
kelân in Ureterp, een verrassingsfiets-
tocht, bezoek aan een tuin met High Tea 
in Hoornsterzwaag en het bezichtigen 
van heel bijzondere tuinen op De Veluwe.
U ziet het, ook in de zomermaanden blij-
ven we actief. Zin om mee te genieten? 
Neem dan contact op met onze voorzitter, 
Sippie Dijkstra, tel. 471315.

Antje v.d. Heide.

Sluiting Kapsalon Ina

Na een lange periode van onzekerheid heb ik de keus moeten 
maken om kapsalon Ina te sluiten per 30 juni 2011. Dit om een 
beperking van mijn hand. 
Ik wil iedereen bedanken voor het welgestelde vertrouwen.

 
Vriendelijke groet,

Ina Jongsma
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Even voorstellen: Sanne de Ree 
Sinds kort is vrijgevestigd diëtist Sanne de Ree gevestigd in Wijnjewoude, namelijk in 
huisartsenpraktijk Wijnjewoude. Maar wat is eigenlijk een diëtist ?

De term diëtist is een wettelijk bescherm-
de term, iemand mag zich pas diëtist noe-
men na het behalen van een diploma van 
de HBO opleiding Voeding en Diëtetiek. 
Een diëtist heeft veel kennis van voeding, 
voedingsmiddelen, voedingsstoffen, spijs-
vertering, daarnaast heeft de diëtist medi-
sche kennis. De diëtist is daarom dè 
expert op gebied van voeding en dieet. 
Met dieet wordt bedoeld dat aanpassing-
en in het eetpatroon worden gedaan van-
wege een medische reden, bijvoorbeeld: 
overgewicht, ondergewicht, diabetes, 
een te hoog cholesterolniveau, nierziek-
ten, darmproblemen of COPD. Deze diag-
noses vragen namelijk extra aandacht 
voor gezonde voeding en vaak heeft het 
lichaam dan een andere vraag naar 
brand- en bouwstoffen zoals: koolhydra-
ten, eiwitten, vetten en/of mineralen.

Een diëtist probeert de adviezen zoveel 
mogelijk aan te laten sluiten bij uw huidige 
eetpatroon, immers het veranderen van 

uw patronen en gewoonten kan erg lastig 
zijn. Sanne de Ree kan u adviezen geven 
maar kan u ook op een prettige manier 
begeleiden bij het uitvoeren van deze 
veranderingen.
Wanneer u een ingevulde verwijsbrief 
voor dieetadvisering van uw arts heeft 
ontvangen, kunnen de kosten vergoedt 
worden door uw zorgverzekeraar. Vanuit 
de basisverzekering worden 4 uren dieet-
begeleiding vergoed. 
Sanne de Ree, diëtist en voedingskundi-
ge heeft contracten met verschillende 
zorgverzekeringen, en kan haar kosten 
van uw begeleiding direct bij deze zorg-
verzekeringen declareren. Meer informa-
tie over Sanne de Ree, dieetbegeleiding 
en de mogelijkheden kunt u vinden op 
www.sannederee-dietist.nl of door te bel-
len met 0630375766 of te mailen naar 
sanne.de.ree@web.nl .

Sanne de Ree, 
diëtist en voedingskundige.

Waarom schrijf je 22 met twee tweeën, maar 33 niet met drie drieën? 

De Zonnebloem
In mei zijn we druk geweest met het verkopen van loten. 
De opbrengst wordt besteed aan tal van vakanties, 
excursies en andere uitstapjes, zowel plaatselijk als 
landelijk. Activiteiten waaraan jaarlijks tienduizenden 
langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbe-
hoevende ouderen en jongeren deelnemen. 
Hartelijk dank voor het kopen van een lot. Op 29 juni hebben we onze jaarlijkse auto-
tocht. We vertrekken om 13.00 uur en zijn ongeveer om 19.00 uur terug. Waar we naar 
toe gaan is een verrassing. Als afsluiting soep en broodjes. Wilt u ook eens mee? Dan 
graag even bellen voor 10 juni. Tel. 0512-775738 of 0512-302489.
Wees er snel bij, want VOL IS VOL. Er is altijd veel animo voor.

Het bestuur afdeling Ureterp
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Speeltuincomité en Longa slaan handen ineen
voor groot kinderfeest op 9 juli!

Zaterdag 9 juli belooft een prachtige dag te worden voor de kinderen uit Wijnjewoude. 
Op deze dag viert het speeltuincomité haar opening van de speeltuinen en viert Longa 
haar 65 jarig jubileum!

Leontine: Als projectgroep Gezamenlijke 
Speeltuinen Wijnjewoude durven we het 
zelf amper te geloven; het voorjaar is 
begonnen, de begroting is goedgekeurd 
en de toestellen worden geleverd! Na vier 
jaar intensieve samenwerking kunnen we 
deze maand eindelijk het échte resultaat 
aan het dorp laten zien!

Dankzij de steun van de gemeente 
Opsterland, de Provincie Fryslân, het 
VSBfonds, NLdoet, Plaatselijk Belang, de 
Ondernemersvereniging en giften uit het 
dorp, kunnen we de jeugd in Wijnjewoude 
straks veilige en gevarieerde speeltoe-
stellen bieden. Volgens de planning staan 
de nieuwe toestellen er ruim vóór de 
zomervakantie! We willen hier op zater-
dag 9 juli op een feestelijke manier aan-
dacht aan schenken. Dit doen we in 
samenwerking met gymnastiekvereni-
ging Longa waarbij wij het ochtend- en zij 
het middagprogramma verzorgen.

Wie de officiële opening doet is nog een 
verrassing. De speeltuinen worden op 
een vrolijke manier met elkaar verbonden 
en in alle speeltuinen worden rond lunch-
tijd activiteiten georganiseerd met het 
thema “circus”. Er zijn leuke prijzen te 
winnen waaronder enkele vrijkaartjes 
voor de clinics en de voorstelling van Cir-
cus Witova! 

Dute: Dit circus komt namelijk speciaal 
naar Wijnjewoude om het 65 jarig jubi-
leum van Longa tot een feest te maken. Zij 
verzorgen 's middags activiteiten zoals 
een dansclinic en een clinic waarbij de 
kinderen verschillende circusonderdelen 
mogen uitproberen. De kinderen kunnen 
een T-shirt versieren en een act instude-
ren. De clinic begint om 14.30 uur en duurt 
tot ongeveer 17.30 uur. Daarna is er tijd 
om thuis even snel te eten, te verkleden 
en te schminken, want: om 18.30 uur 
geven de kinderen een heus optreden 
voor publiek!  Aan het slot van deze avond 
geeft circus Witova zelf ook nog een voor-
stelling. 

Kaartjes voor de Circus clinic kunnen 
gekocht worden aan de kassa van Longa 
(6 euro) en geven tevens toegang tot de 
avondvoorstelling. Over de locatie en 
andere details informeren wij jullie mid-
dels aanplakbiljetten bij de winkels in Wijn-
jewoude en artikelen in de regionale kran-
ten.

Graag allemaal tot ziens op 9 juli!

Namens de Gezamenlijke Speeltuinen 
Wijnjewoude en gymnastiekvereniging 
Longa

Met vriendelijke groet,
Leontine Vroege en Dute Faber
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UITVAART VER. E.D.D.  Wijnjewoude e.o.
Voor crematie en begrafenis

0516 - 

0516 - 48 18 80

48 13 05J. Miedema

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

dorpshuis

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders:
Erik en Anja van der Veen

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

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Slotemaker de Bruineweg 2

8433 MB  Haulerwijk

Tel.: 0516 - 42 12 81

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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Opbrengst Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp 

Deze jaarlijkse collecte die gehouden is in de week van 11 april tot en met 16 april heeft 
in totaal € 783,- opgebracht. 20% € 156,60 is bestemd voor peuterspeelzaal “ De Telle “.

Omdat ik stop met het organiseren van 
deze collecteweek zoekt Kinderhulp voor 
Wijnjewoude iemand anders. Misschien 
iets voor u/ jou?

De jeugd helpt jeugd regeling; 20 % van 
de collecteopbrengst kan bestemd zijn 
voor kinderen van een jeugdvereniging, 
peuterspeelzaal, school, sportclub etc. in 
Wijnjewoude. 

Voor vragen kunnen jullie bellen naar regiocoördinator Machteld Lijzenga 058- 
2894938 . Kijk ook op internet; www.kinderhulp.nl voor meer informatie. Ik wil alle col-
lectanten en gevers hartelijk bedanken voor de afgelopen jaren.

Alie Meestringa.

Na het succes van voorgaande jaren organiseer ik ook dit jaar weer het rondje 
Wijnjewoude voor de nieuwe inwoners, toeristen en andere belangstellenden.

Fiets mee door Wijnjewoude op 
5 juli en/of 112 juli

Rondje Wijnjeterp

Op maandag 11 juli  is er een fietstocht 
van ca. 15 km. door het voormalige 
Wijnjeterp. Tijdens deze fietstocht zal het 
één en ander verteld worden over het ver-
leden en het heden van dit dorpsdeel.

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

Rondje Duurswoude

Op dinsdag 5 juli is er een fietstocht van 
ca. 15 km.  door het voormalige Duurs-
woude. Tijdens deze fietstocht zal het één 
en ander verteld worden over het verle-
den en het heden van dit dorpsdeel.

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

U hoeft zich niet op te geven.

Frans Pool.



20.

Nieuws van de musical Noömi 

Het kan doorgaan !!! We zijn erg blij dat we nu bekend kunnen maken 
dat we een regisseuse hebben kunnen vinden. Anna-Gré Veldkamp 
uit Donkerbroek heeft deze uitdaging enthousiast aanvaard en we 
kijken uit naar de samenwerking met haar.

Graag nodigen we iedereen die mee wil 
doen uit op zondag avond 3 juli in het Tref-
punt. 
Op deze avond willen we met elkaar ken-
nismaken en kunnen we vast wat meer 
info geven over de musical en de stand 
van zaken tot nu toe. Ook als je je nog niet 
op hebt gegeven ben je van harte welkom 
om alvast wat van de sfeer te komen proe-
ven. Een week later, op zondag 10 juli, 

willen we dan graag de audities voor de 
hoofdrollen gaan doen. Dus als je belang-
stelling hebt, hou deze data vrij!! De avon-
den beginnen om 19.30 uur.
Je kunt je natuurlijk ook nog steeds opge-
ven bij : 

Graag tot ziens op 3 juli.

Groeten van Hans, Gea, Joke, Janke 
Nynke, Anna-Gré en Bertha

bertha_langhout@hotmail.com

Opsporing verzocht

De buurtwacht van de wijk Duerswâld vraagt uw aandacht voor het volgende: 

In de nacht van 21 op 22 mei zijn de volgende goederen vermist of vernield terug 
gevonden:

· Brievenbus met de volgende signalementen: kleur groen, type PTT
· Brievenbus met de volgende signalementen: kleur zwart, type Amerikaans. 
· Brievenbus met de volgende signalementen: kleur groen, type PTT
· Brievenbus met onbekende signalementen
· Bloempot met de volgende signalementen: kleur terra, doorsnede 20 cm. 
· Violen met de volgende signalementen: kleur wit, type kleine bloempjes. 
· Wegwijsbord met de volgende signalementen: kleur blauw met witte pijl 

De buurtwacht neemt deze zaak nogal 
hoog op omdat dit niet de eerste keer is 
dat er goederen zijn vervreemd of ver-
nield. Een misdrijf wordt daarom ook niet 
uitgesloten. 

Wij zouden graag in contact komen met 
de daders. Getuigen en daders kunnen 
zich melden via “Meld misdaad anoniem” 
via de redactie van de Bân. 

Omdat wij er van uit gaan dat de daders 
zich het voorval niet meer kunnen herin-
neren, willen wij ons richten tot de perso-
nen die op zaterdagavond naar Bakke-
veen fietsen en te middernacht of vroeg in 
de ochtend weer terug fietsen langs 
Duerswâld: Blijf voortaan gewoon op het 
fietspad fietsen, stap niet van de fiets en 
blijf van een ander zijn spullen af. 

mailto:bertha_langhout@hotmail.com
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De Willedei op 3 september 2011 belooft weer een dag te worden 
met veel activiteiten voor jong en oud. 

Willedei nu ook actief op social media.
Sinds kort zijn we te volgen op Hyves: www.willedei.hyves.nl en 
via Twitter: www.twitter.com/willedei

Willdei 2011

Gezellige markt/braderie
Opnieuw proberen we een gezellige 
markt/braderie te organiseren: wilt u als 
onderneming, stichting of vereniging iets 
verkopen of promoten pak dan deze kans. 
Een mooie marktkraam is gratis voor u 
beschikbaar.
U kunt zich aanmelden bij Jan de Haan, 
tel.nr. 06-55112996 of bij Sietske 
Brouwer, tel.nr. 06-21936171.

Artiesten
De aanmelding van artiesten verloopt 
goed.
Het belooft weer een dag te worden met 
een keur van artiesten en veel variatie. 
Wilt u ook graag optreden op de Willedei 
meldt u dan aan bij Roelie Aardema, 
tel.nr. 06-21940305

Willedei en vrijwilligers
Voor het optimaal slagen van de Willedei 
hebben we nog een aantal vrijwilligers 
nodig. Lijkt het u leuk om te helpen de 
Willedei goed te laten verlopen en tot een 
goed geslaagde dag te maken meldt u 
dan aan bij Grietje Rooks via grietje 
rooks@planet.nl of telefonisch op tel. nr 
06-51070901. 
Ik zie uw aanmeldingen graag tegemoet.

Hebt u tips en ideeën: laat het ons vooral 
weten.

Op de voorste rij ziet u van links naar rechts: Hendrik v.d. Heide, Anne-lys Herder en 
Jan Lammert Sytsema. Op de achterste rij van links naar rechts: Grietje Rooks, Sietske 
de Jong, Roelie Aardema en Jan de Haan.

Met deze groep mensen doen we ons uiterste best om u op de 8ste Willedei een geva-
rieerd programma te presenteren. Het bestuur van de Willedei is door Jorien v.d. Wolfs-
haar gefotografeerd bij de muziekkoepel.

Wij zijn een goed team, ik aan de basis en mijn vrouw die verder de baas is. 
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(0516) 48 12 93 of 48 16 12
06 - 51 33 95 55
(0516) 48 17 05

BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES 

BV

TAXI

Merkebuorren 72

Tel.: 
Mobiel:
Fax: 

9241 GH  Wijnjewoude

Geldautomaat en 
chipknipoplader 
aan de Merkebuorren 

Tel: 0512-587777 

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij

 zittend ziekenvervoer.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd 

in “W.M.O. Vervoer”.

W.M.O. Is een vervoersvergoeding 

voor ouderen of gehandicapten 

die zich moeilijk verplaatsen.

Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking!

Bel dan gerust,

wij verzorgen alle papieren voor u!

Rabobank

 

Drachten -Ureterp

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Klein Groningen 22 

9241 HS  Wijnjewoude

Tel.:  (0516) 491277

Fax: (0516) 491479

Internet:  www.garagedevries.nl

E -mail: info@garagedevries.nl
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Stratenvolleybaltoernooi 
Donderdagavond 7 juli 2011 organiseert DWS het stratenvolleybaltoernooi.
Dit sportieve gebeuren gaat plaatsvinden op het evenemententerrein.
We rekenen op veel sportieve buurten / straten die deze uitdaging aan durven gaan!

Geef een (of meerdere!) team(s) op:
We spelen volgens de NeVoBo regels.

· Alleen met eigen buurt of straat meespelen.
· Zonder toestemming van de organisatie niet meespelen in meerdere teams.
· Per team 6 deelnemers; maximaal 3 heren per team.
· Maximaal 3 competitiespelers per team.
· Indraaien toegestaan.
· Inleg € 10,- per team.
· Speeltijd 2x 6 minuten.
· De scheidsrechter neemt de beslissingen.
· Per team 1 scheidsrechter én 1 teller leveren.
· Teams 18.45 uur aanwezig, 19.00 start wedstrijden.

Opgave vóór 25 juni 2011 via de mail shownieuws@versatel.nl 

We gaan voor mooi weer en sportieve wedstrijden!!

Volleybalvereniging DWS

Nieuws van de VVV
De extra avondrommelmarkt is in juni 

gelijk met het dorpsfeest
(rond de feesttent) op de woensdagavond. 

De fietsvierdaagse is dit jaar in de maand 
juli. Op 12,13,14,15 juli starten tussen 
18.30 en 20.00 uur bij Cafe-Restaurant 
De Stripe. De fietstocht is altijd reuze 
gezellig, voor jong en oud een aanrader. 
Onderweg krijg je een kleine versnape-
ring. We hopen dit jaar op veel deelname.
De eerst twee rommelmarkten zitten er al 
weer op. We troffen mooi weer. Er staan 
een aantal foto's op Wijnjewoude.net. 

Het ringsteken is de eerste  zaterdag in 
augustus (dit jaar 6 aug.) om 19.00 uur op 
de Merkebuorren. 
De huifkartocht wordt gehouden op 8 juni, 
u kunt zich hiervoor nog aanmelden bij 
Griet van Veen, tel.: 0516 - 48 14 32.
 
Al met al hopen wij op een zomer met 
mooi weer en veel deelname aan onze 
activiteiten.

 
Bestuur VVV.
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Roefeldag 2011

De WAW-Buurtacademie Roefeldag komt van het Belgische woord 'roefelen' wat 
'snuffelen' of 'ontdekken' betekent. Op deze dag kunnen kinderen een kijkje nemen in 
de wereld van volwassenen. Een mooie gelegenheid om organisaties, verenigingen en 
bedrijven in hun buurt te leren kennen, en te beleven wat volwassenen nu zoal de hele 
dag doen. 
 
De WAW-Buurtacademie 2011 Wijnjewoude was op 18 mei weer een groot succes 
dankzij alle deelnemende bedrijven en vrijwilligers. 19 Kinderen uit groep 8 (11/12 jaar) 
van de twee basisscholen van Wijnjewoude bezochten 11 bedrijven in en rond 
Wijnjewoude. 
 
Het was ook dit jaar een boeiende en leerzame dag voor de kinderen die bij de 
bedrijven mee mochten helpen, of daar andere nieuwe ervaringen op konden doen. 
 
Het WAW-Roefelcomité bedankt onderstaande bedrijven welke dit jaar hebben 
deelgenomen:
 

· Bakkerij v/d Molen.
· Bloemen en kadohuis Wilma.
· Boerderij H. Drenth.
· Eetcafé-Restaurant De Stripe.
· Kapsalon HM Haarmode.
· Kirtan Masage en Yoga.
· Hondenschool Cosmo.
· Kapsalon It Leantsje.
· Paula Scin Care Welnis Center.
· Regio Politie. (Luc Westerhof)
· The Jewelry story Edelsmeden.

Hendrika, Johan, Sybout, Gea en Tjitske 
zorgden voor de begeleiding van de 
kinderen van en naar de bedrijven, en 
verzorgden de rit daarheen. 
 
De foto's, genomen door René Seefat, 
kunt u bekijken op www.wijnjewoude .net
 
De organisatie van de Roefeldag is in 
handen van lokale roefelcomités. Een 
roefelcomité bestaat uit enthousiaste 
vrijwilligers, die de Jantje Beton Roefeldag 
met veel plezier organiseren.

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c
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www.schoonheidssalonanita.com

Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

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

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

Gitaarles in Wijnjewoude?
Dat kan: 

Bel voor info met 
Eddie Mulder

Tel. 0516-542450

AUTORIJSCHOOL
Tel: 0516-480509

Gsm: 06-23005505

 www.autorijschoolmanuel.nl    info@autorijschoolmanuel.nl 

Klein Groningen 16

9241HS  Wijnjewoude
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Geef de pen door.

Beste Bân lezers en lezeressen, mijn naam is Samuel van der Zouw van 
de Welfingstrjitte 25. Geboren te Gorredijk, getogen in Sneek en vooral in 
Leeuwarden. Mijn ouders komen van elders uit het land. Toen ik twee jaar 
oud was nam een heuse Ureterper het vaderlijk stokje over. Mijn papa's 
zijn tot op de dag van vandaag goede vrienden, wat ze al waren voordat 
mijn moeder langs kwam waaien.

Na de havo ging studeren iets minder vlot 
dan gewenst, en na drie jaar kwam ik 
erachter dat die andere leerschool me 
meer aansprak: die van het leven zelf. Oh 
ja? En wat leert een broekje (nu 33 jaar) 
dan van het leven? Dat als je valt, je één 
ding moet doen: weer opkrabbelen. En je 
de oorzaak van de val altijd bij jezelf moet 
zoeken.

De dorpeling in mij heeft in de stad nooit 
echt de ruimte gekregen. 
Ik rijd sinds een paar maanden voor taxi 
van der Wal. Laatst had ik een gevorderde 
dame in de auto, die, na mij Nederlands te 
hebben horen spreken uitroept: "Jo 
komme hjir net wei!". "Nee", zeg ik, "ik 
kom uit Gorredijk". Stilte.

Die stilte zei meer over mij dan die vrouw 
kon bevroeden. Fries van geboorte, maar 
nooit de taal omarmd. Meestentijds in de 
provincie gewoond maar bijna altijd in de 
stad. Op een gegeven moment ben ik 
zelfs weggevlucht uit de drukte, om op 
een berg in de Ardennen te gaan wonen. 
Geen energieleverancier, zelf water halen 
en hout sprokkelen. Met een kachel, een 
goed dak en een goed humeur kom je een 
heel eind merkte ik. Een bemoedigende 
gedachte, dat bij een stedeling als ik het 
primitieve leven nog redelijk in het bloed 
zit. 
We zijn niet zo afhankelijk als de grote 
bedrijven ons willen doen geloven!

Nu ik sinds een half jaar in Wijnjewoude woon, kom ik thuis bij de volgende zaken:
· Het dorpse. Je kunt nog eens iemand spontaan groeten op straat, zonder daarbij 

als halve zool te worden bekeken.
· Mijn tuintjes. Toen ik een paar jaar geleden op mijn flatje met plantenbakken begon 

te rommelen dacht ik: Dit schiet niet op. Ik wil een echte tuin waar ik met mijn blote 
voeten in kan gaan staan.

· De natuur om de hoek.
· Mijn werk op loopafstand. Met al die gevorderde dames in de auto is het prettig als 

ik een woordje Fries mee kan pruttelen, wat ik zo mondjesmaat probeer. Ze vertel-
len dan over de tijd dat mijn pake en beppe jong waren, wie er verkering had met 
wie en welke gebouwen er nog allemaal niet stonden toen.

· Er wonen twee poezen in mijn huisje, in de straat zijn contacten makkelijk gelegd 
maar ze blijven ongedwongen. Als dan de buurvrouw ook nog haar tuin beschik-
baar stelt als groente en aardbeientuin, dreig ik te gaan denken: Het rustige leven 
in een dorp, het is zo slecht nog niet.

Ik geef de pen door aan mijn buurvrouw Bianca Rust.

Samuel van der Zouw.

Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald. 
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Bedankt

Hierbij willen wij vermelden hoe 
geweldig ons 55 jarig huwelijksfeest 

is geweest.
Zoveel reacties, in welke vorm dan ook, 

heeft ons echt goed gedaan!
Daarvoor onze oprechte dank.

Hartelijke groet, Job en Rinkje

Tankberens

Bluw mei My ferbûn, lykas Ik mei jimme, 
(Joh.15:4a).

Dizze tekst hawwe wy 55 jier lyn 
meikrygen by ús houlik, en is foar ús 

noch altyd fan grutte wearde, mar ek fan 
grutte wearde binne de kaarten en 
blommen dy't wy by dizze betinking 

fan jimme krigen hawwe. 
Hertlik tank dêrfoar.

Jogchum en Jantsje

Bedankt

De grote belangstelling en mee beleving 
van familie, buren, vrienden en 

kennissen bij ons 50 jarig huwelijksfeest 
heeft gezorgd voor een gezellig en 

waardig feest.
Wij willen ieder, die daar in wat voor 

vorm dan ook aan heeft mee gewerkt, 
heel hartelijk bedanken.

Jantje en Andries Monderman.

Tankwurd

It hat ús goed dien, dat safolle minsken 
mei ús melibbe hawwe
nei it ferstjerren fan myn leave 

man, ús heit, pake en oerpake:

Pieter van der Ploeg

Wy wolle eltsenien dêrfoar hertlik tank 
sizze.

A. van der Ploeg - de Haan,
bern en bernsbern

It gemis sil altiten bliuwe mar ek de 
leafdefolle neitins

Te Huur

Trilplaat per dag € 30,- incl. benzine.
Steenknipper per dag € 10,-

Info; Bloemen & Kadohuis Wilma
0516 480668

Gevonden

Zaterdag zijn er sleutels gevonden op 
de Te Nijenhuiswei bij it Wâldhûs
Voor meer info: 0516 - 85 08 62

Loksleane 42 

Opbrengst collecte Astma fonds
De collecte van het Astma fonds heeft 
een bedrag van € 917,87 opgebracht 

vorig jaar was dat € 946,46. 

Alle gevers en collectanten bedankt. 

Namens het Astma fonds Adrie Droogh. 

Laat uw haar knippen en kleuren
dan ontvang u GRATIS een OSMO 
intensive deep repair haarmasker.

HM Haarmode,
Meester Geertswei 1

 Wijnjewoude
0516-850885
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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

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 bij u thuis
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Oude verhalen.

Zeker zo'n 30 jaar geleden gaf het Instituut voor Landbouwcoöperatie in Friesland 
een maandblad uit met op de achterzijde een tekening van een dorpsgezicht. In de 

onderstaande tekst werden de wederwaardigheden van het dorp belicht. Over 
Wijnjewoude het volgende. 

Weinterp yn Opsterlân

“Wynieterp, een vermaaklijk dorp”. Sa tipeart de skriuwer fan 'e Tegenwoordige Staat it 
plak. Ik fyn dat “vermaaklijk” nammers dochs formaeklik. Mar fuort mar, men hie 
twahûndert jier forlyn in oare moade fan ùtdrukken as nou.

Ik woe alderearst hwat oer de namme fan 
it doarp sizze. It liket krekt in namme, sa't 
dy foarkomt yn it terpelân, yn ,e klaei. (Gre-
onterp, Slappeterp). Mar Weinterp leit net 
op é klaei. En dus moat it wurd terp hjir 
hwat oars bisjutte as flechthichte fan klae-
i. Om koart to gean, it wurd terp bisjut hjir 
doarp. 
Nou nog inkele wurden oer it earste stik 
fan 'e gearstalling: Wynie, Wynje, Wein. 
Men soe sizze, it koe wol hwat mei wyn to 
meitsjen hawwe. Men hie n.l. foar de réfo-
armaesje stikken lân, der 't de hier fan 
tsjinne om de wyn foar it nachtmiel to bitel-
jen. It ken sa wêze, mar leauwe doch ik it 
amper. Der is n.l. ek in foarm fan 1315, yn 
é list fan kapellen, dy 't under it Nesker kle-
aster hearden. Dy foarm is Wenin-
gawalde. As dit yndied itselde doarp is as 
“us Weinterp”, dan komt men ta hiel hwat 
oars as wyn. Men tinkt dan folle earder 
oan in geslachtsnamme Weninga. De 
ùtgong fan dizze, âldste yn é boarnen foar-
kommende, doarpsnamme is walde of 

walde, wat wiist op in lânskip mei 
“smûkskaedzjend beamtegrien” 

De groun  om Weinterp hinne leit heech. 
De tsjerke stiet miskien wol op it heechste 
punt. Ik hearde ris, dat de drompel fan é 
Weinterper tsjerke like heech leit as de 
boppeste omgong fan de Boarnster toer! 
Fansels moat hjir in goed geloof by, sa't 
men dan seit. Ik hearde krekt sa'n soarte 
forhael fan Koudum en Hylpen. It forhael 
is yn syn djipste kearn oars net as in bifes-
tiging fan it feit, dat de tsjerken fan 
Weinterp en Koudum gans heech lizze.
De tsjerke op dit plaetsje is dy't yn 1778 
boud is. Fan de tsjerke derfoar is ek in 
tekening. J.Stellingwerf hat him n.l. op syn 
reis opnommen (1722). It is in gebou 
sùder toer, mei in klokhùs dêrnjonken. Yn 
it klokhùs fan hjoed de dei hingje trije klok-
ken, de forfangers foar, de stellene yn é 
bisetting. De foarigen wiene noch net sa 
âld, mar se hiene meiinoar sa'n moaije 
klank dat biwenners ut in doarp yn é 
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omkrite der ôfgunstich op wiene en ienris 
gatten yn é klokken boarren. Dat de klank 
der doe net moaijer op waerd, kin men fan 
tinken wol hawwe.

De 29ste  novimber 1778 wurdt de nije 
tsjerke ynwijd mei in preek oer 2 Kroniken 
6:12.
(“Harkje dan nei de smeekbeaën fan Jins 
tsjinstfeint en fan Jins folk Israël, dy't op dit 
plak bidde meije, ja harkje fan Jins wen-
plak, ut é himel; as Jo harkje , forjow 
dan”).
De dûmny dy hjir oer spriek wie Joh. 
Jac.Groenewold, dy't yn 1777 hjir bifesti-
ge wie  en mei trije jier wer fordwoun. De 
pastoralia en de rinten fan Weinterp en 
Dûrswâld wurde yn 1762 forkocht, lyk as 
fan safolle oare doarpen. De dûmny kaem 
net  oan syn min ium-sa lar is  ta  
(450Car.gounen yn 't jier) en dêrom moast 
de boel forkocht wurde.

It lânskip by Weinterp bistiet yn é leste helt 
fan é 18de ieu foar in great part ut 
“schoone bouwlanden”en fierder ut “dorre 
hooge veenen”. Bisjucht men de prachti-
ge kaert yn é Schotanus/Halma-atlas 
(1700) dan krijt men wol in hiel goed byld 
fan dat lânskip. 
Yn't noarden is de grins “t Koninksdiep of 
oars sein: de Boarn. De grins tusken 
Opsterlân en Skoatterlân is in feangrep-
pel, feststeld yn 1716.
De Himrik en Dûrswâld binne troch rjoch-
te linen fan it doarpsopperflak fan 
Weinterp skieden. Moai wis wiene dat ek 
greppels.
Hwa't mear oer Weinterp en Opsterlân 
leze wol, kin op 'e Prov.Bibl. to Ljouwert 
klear wurde. Freegje nei de schriuwers 
H.G.W. v.d. Wielen, S.J. v.d. Molen en 
A.Algraen Jo binne aerdich op 'e Hichte.

Uit een schrijven van Ernst Huisman 
Beetsterzwaag het volgende; Op 17de 
eeuwse kaarten op dezelfde plaats staat 

een kerk met een zadeldak aangegeven 
Op een tekening uit 1723 is de toren ver-
dwenen en hangt één klok in een klokken-
stoel.
Van deze kerk zou onlangs nog ijzer 
beslag van de toegangsdeur boven water 
zijn gekomen. In de grote deur moet een 
kleine deur gezeten hebben. Het slot is 
verdwenen, maar zou in de oorlog nog 
gebruikt zijn op een turfhok. (30x30 met 
een enorme sleutel).
Bij de restauratie in 2001, werd onder de 
vloer een grafsteen uit 1634 gevonden. 
Met de naam Gualtherus Thorenius, pas-
tor in Wynie Torp die hier op 25 april 1634 
is overleden in de ouderdom van 40 jaar. 
Omstreeks 1626 was hij hier gekomen. 
De Pastor uit die tijd bediende de kerken 
van Wynjeterp, Duurswoude, Ureterp en 
Siegerswoude. De pastorie stond in 
Wynjeterp, aan de zuidzijde van de kerk. 
Het pand van de edelsmeden Kerkstra en 
Pannekoek.
Op deze hoogte liep het kerkepad. Dit 
Tsjerkepaad bestaat niet meer, maar kun 
je vanaf Oosterloo tot Jan Dijkstra nog dui-
delijk lokaliseren aan de woningen en 
boerderijen die aan de zuidzijde van 
Weinterp staan..  Langs Weinterp stond 
tot 1850 nog geen enkel huis. 

Om even terug te komen op Wenin-
gawalde. In de Middeleeuwen stond de 
kerk dichter bij het Ald Djip. Aan het fiets-
pad tussen Opperhaudmare  en Hege hei-
de, in het verlengde van de Tsjerkereed. 
Oude kaarten geven hier oud kerkhof en 
Weningawalde weer.  De legende wil, dat 
bij de afbraak van dit gebouw de vrijgeko-
men stenen naar het huidige kerkterrein 
werden overgebracht.  De mannen van 
Wijnjeterp zouden in één lange rij hebben 
gestaan om de stenen door te geven. En 
nu maar gissen. Was de zadeldaktoren 
misschien van die oude stenen opge-
bouwd?  En stortte het daardoor in? We 
hebben er geen bewijs van. 

Annie.
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‚Net als vroeger, de wijkzuster is terug.'

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis, het liefst in hun eigen vertrouwde 
omgeving. De behoefte aan thuiszorg neemt daarom ook steeds meer toe. Ouderen 
zijn echter ook kritisch en willen graag dat de zorg eenvoudig en optimaal rondom hen 
georganiseerd wordt. De Friese Wouden stemt haar zorgverlening dan ook precies af 
op hun wensen. De vertrouwde wijkverpleegkundige is het gezicht van De Friese 
Wouden. Ze heeft een klein vast team om zich heen: creatief, dynamisch en met kennis 
van zaken. Samen streven ze naar de meest optimale zorg voor hun cliënten: persoon-
lijk, vertrouwd en dichtbij.

Marian van Gils, manager zorg De Friese 
Wouden: 'De wijkverpleegkundige is 
verantwoordelijk voor de zorg in een wijk. 
Ze kent de cliënt en is de spin in het zorg-
web rondom hen. Huisarts en cliënten kun-
nen haar gemakkelijk bereiken. Zij weten 
door onze kleine wijkteams precies bij wie 
ze terecht kunnen met hun zorgvragen en 
wie er bij hen over de vloer komt.'

Het hele werkgebied van De Friese 
Wouden in Opsterland is opgedeeld in wij-
ken. In elke wijk werkt een klein wijkteam 
met vaste verpleegkundigen, ziekenver-

zorgenden en verzorgenden. Het zorgge-
bied per team is klein gehouden, daarom 
kan de zorg eenvoudig worden georgani-
seerd, volgens Marian. 'Het wijkteam is 
klein en staat daardoor dichtbij de klant. 
Onze medewerkers zijn nauw betrokken 
bij de cliënten. Ze zorgen niet alleen voor 
hen, ze denken ook mee hoe hun dage-
lijks leven zo aangenaam mogelijk kan 
zijn. Er kan snel iets geregeld worden en 
in geval van nood hoeven ze niet van ver 
te komen, ze zijn er zo. 'Dichtbij' is de 
kracht van onze kleine wijkteams.' 

De Friese Wouden.

ste
Een record aantal hardlopers bij 31  ODVLoop in Wijnjewoude.
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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 grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf

Bremerheide 20   Wijnjewoude    Tel.: 0516 - 481383

ook voor kunststofkozijnen 

gevelbekleding en windveren
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Uitnodiging

Praise avond in de feesttent van Wijnjewoude op zondag 26 juni a.s.

Aanvang: 19.30 uur
Geheel verzorgd door Praiseband Anders uit Drachten

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

Evangelisatiecommissies Hervormde- en
Gereformeerde Kerk in Wijnjewoude

Kerkdiensten

Hervormde Kerk

  Juni

5 09.30 uur. Weinterp. Ds L.H. Voschezang, Bergambacht.
13.45 uur. Weinterp. Ds L.H. Voschezang, Bergambacht.

12 09.30 uur. Duurswoude. Ds. J.H. Dekkers, Wierden. 1ste Pinksterdag
13:45 uur. Duurswoude. Ds. J.H. Dekkers, Wierden.

13 2de Pinksterdag, geen dienst.
           

19 09.30 uur. Weinterp. Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen. Voorbereiding H.A.
13.45 uur. Weinterp. Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen.

26 09.30 uur. Duurswoude. Ds.  K. de Graaf, Kallenkote. Viering H.A.
13:45 uur. Duurswoude. Ds. J.A. Van den Berg, Groningen. Dankzegging H.A.

Gereformeerde Kerk

Juni
5 09.30 uur. Ds. W. H. D. Pastoor, Steenwijk.

13.45 uur. geen dienst.

10 19.00 uur. in deTent, Survival
            20.30 uur. Disco en Muziek met Dj. Noovids.
                           

11 19.30 uur. Samen zang avond in de Tent.
           In de Tent , Vredewolds Chr. Mannenkoor, Marum.

Spreker Case Schrage, Canada.
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12 09.30 uur. 1ste Pinksterdag
Ds. A. Elverdink, Jistrum, afscheid dienst. 

                                   Gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik
15.00 uur. Benjamin's Kindershow & Joop Gottmers , ex Kickboxer.
19.30 uur. Praise & Gospelavond M.m.v. Praiseband Breeze Wijnjewoude.

Spreker: ds. A. Elverdink, Jistrum 

13 10.00 uur. 2de Pinksterdag, Tentdienst.
            Spreker Ds. G. Lolkema, Buitenpost, m.m.v. Sjem uit Kollum.

10.00 uur Kinderprogramma 'Een hoed voor Iwan' 
           

19 09.30 uur. Ds. E. A. van Gulik, Drachten.            
gezamenlijk met Lippenhuizen /  Hemrik.

13.45 uur. Geen dienst.

26 09.30 uur. Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen.
Gezamenlijk met Lippenhuizen /  Hemrik.

19.30 uur. Evangeliesatie dienst in de dorpsfeesttent.
M.m.v. Praiseband “Anders”, Drachten

Juli
3 09.30 uur. Ds. H. van Heijst, Drachten.

13.45 uur. Ds. A. Elverdink, Jistrum, kinder dienst.

Juni
8 Huifkarttocht van de VVV aanvang 14.00 uur

8-11 Avondvierdaagse Bakkeveen
10-12 Pinksterfeest Wijnjewoude

15 Inloopdag i.v.m. de ontwikkeling project N381 15.00 tot 21.00 uur in het Witte 
Huis

19 3de oldtimerrit Wijnjewoude start bij de Stripe
22 Dorpsfeest 

22 Avondrommelmarkt op het feestterrein 17.00 uur tot 21.00 uur
23 Teake van der Meer, aanvang: 20.00 uur
24 Theater voor kinderen en optocht versierde wagens en dansfeest met 

vuurwerk
25 Hynstedei en versierde wagens en een denderende dansnacht

23 Pakketten inleveren voor Polen
26 Praise avond in de feesttent van Wijnjewoude. Aanvang: 19.30 uur
29 Jaarlijkse autotocht De Zonnebloem. Vertrek om 13.00 uur

Juli
3 Kennismakingsavond Musical Noömi. In het Trefpunt om 19.30 uur
5 Rondje Duurswoude, start 19.00 uur bij de muziekkoepel
6 Rommelmarkt op het evenemententerrein 14.00 tot 18.00 uur
7 DWS Stratenvolleybaltoernooi. 
9 Groot kinderfeest. Organisatie: Speeltuincomité en Longa. 

11 Rondje Weinterp, start 19.00 uur bij de muziekkoepel
12-15 Start fietsvierdaagse georganiseerd door de VVV. 

Start: 18.30 uur vanaf Restaurant de Stripe.

Dorpsagenda



 Medicatiebezorging

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

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

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

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 - 17:00uur
- 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 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 vanaf 12:30 - 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.

36.
Je moet de mening van een meerderheid niet verwarren met de waarheid. 


