Van de redactie
Redactie "de Bân"
Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73.
Annie Posthumus, Weinterp 40.
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10,
Durk van der Veen, Merkebuorren 127.
Klaas Greidanus, Bremerheide 20.
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45

tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:

48 17 12
48 13 81
48 13 91
48 13 98
48 14 28
48 07 07

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.
De volgende Bân verschijnt op zaterdag
11 juni 2005
De Bân is ook te vinden op
www.wijnjewoude.net
Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de
Bân inleveren?
Bij voorkeur als rtf bestand via email
deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 4 juni 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op
donderdag 2 juni binnen zijn bij Klaasje
van der Woude, te Nijenhuiswei 10
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij
helaas niet meer plaatsen.
Klachten over de bezorging kunt u
melden bij:
Annie Posthumus tel. 481381
Voor vragen en of inlichtingen over
advertenties kunt u terecht bij
K. Greidanus

In verband met de vakantie van de
drukker verschijnt de volgende Bân op
11 juni.
De Bân van juli schuift dan door naar 9 juli.
Kopij voor de Bân van juli moet uiterlijk 2
juli binnen zijn op het bekende adres.
In augustus komt er geen Bân. De eerste
Bân na de vakantie komt uit op 3
september.
Er is ons als redactie gevraagd om
activiteiten die er in het dorp staan te
gebeuren eerder in de Bân op de
dorpsagenda te plaatsen.
Wij zijn hiertoe natuurlijk bereid, maar dan
moet dit door de betreffende instanties
wel aan ons worden doorgegeven.
Dit kan dan voorkomen dat er tegelijkertijd
bepaalde evenementen worden georganiseerd en het publiek dan een keuze
moet maken voor het één of het ander.
Dus geef uw evenement tijdig aan ons
door!

Dodenherdenking
Tijdens de dodenherdenking op 4 mei
werd het volgende gedicht door de
kinderen van de christelijke basisschool
voorgedragen:
Nog een keer herdenken
Aan zij die gestorven zijn
Vechtend voor ons vaderland
Strijdend met de wapens tot tand

In praatsje bij it
plaatsje
Dodenherdenking, een moment in het jaar
waar we even bij stilstaan.
De foto is gemaakt op het kerkhof van
Weinterp.

Weer twee minuten stilte
Voor hen die hebben gevochten
En de weg naar vrede
Verbitterd voor ons zochten
Twee luttele minuten uit ons leven
Twee kleine minuutjes uit een jaar
Maar in de harten van families
Is het gemis altijd daar…

Berichten
van
Plaatselijk
Belang
Verslag ledenvergadering van 30
maart 2005
Op de jaarlijkse ledenvergadering waren
op 30 maart 48 leden aanwezig,
waaronder de 9 bestuursleden. Onderwerpen die op de vergadering aan de
orde kwamen waren onder andere het
jaarverslag van de secretaris, het
jaarverslag van de penningmeester, de
voorgestelde verhoging van de contributie en de intocht van Sinterklaas.
Verder werd door voorzitter Joop
Miedema aangegeven waar Plaatselijk
Belang zich het afgelopen jaar mee heeft
bezig gehouden. In dit verband noemde
hij met name de parkeerplaatsen bij de
Swingel en het kunstwerk, de nieuwe
plattegrond van Wijnjewoude en de
geplaatste verwijsborden. Afscheid werd
genomen van de bestuursleden Tity
Kalsbeek en Anneke Heslinga. Beiden
hebben 9 jaar deel uit gemaakt van het
bestuur. Als nieuwe bestuursleden zijn
benoemd Meintsje Nust en Hillie Renkema.
De voorgestelde contributieverhoging
leverde enige discussie op. Door het
bestuur werd voorgesteld de contributie
te verhogen van € 4,50 naar € 5,00. De
motivatie hiervoor zijn de
stijgende
kosten, waardoor een verhoging van de
contributie noodzakelijk is. Bij de
invoering van de euro is er voor gekozen
de contributie naar beneden af te ronden,
maar het bestuur ziet zich nu genoodzaakt de contributie te verhogen tot
€ 5,00. Een paar leden geven aan tegen
de verhoging te zijn. Bovendien zou de
verhoging niet correct zijn aangekondigd.
Na de toezegging van voorzitter Joop

Het bestuur:
Jan Bakker (voorz.)
Jeannet Rozema (secr.)
Jelle Merkus (penn.)
Joop Miedema (vice voorz.)
Haaije Bruinsma
Durk v/d Veen
Lammert Bouma (2e secr.)
Hilly Renkema
Meintsje Nust

tel. 481359
tel. 541086
tel. 480500
tel. 481305
tel. 481712
tel. 481398
tel. 481457
tel. 481465
tel. 481552

Miedema de statuten er op na te kijken,
gaat de vergadering akkoord met een
verhoging tot € 5,00 per jaar.
De intocht van Sinterklaas is op de
agenda geplaatst, naar aanleiding van
een discussie met de ondernemersvereniging. De kosten van de intocht van
Sinterklaas worden tot nu toe door de
ondernemersvereniging gedragen, maar
deze vereniging heeft Plaatselijk Belang
verzocht ook een bijdrage te leveren,
omdat men van mening is dat Plaatselijk
Belang hier ook een taak in heeft.
Plaatselijk Belang heeft aangegeven
bereid te zijn een eenmalige bijdrage te
leveren, maar geen structurele bijdrage te
willen geven. Tijdens de vergadering
geven de leden aan het niet de taak van
Plaatselijk Belang te vinden om een
structurele financiële bijdrage te leveren
aan de Sinterklaasintocht. Wel is men van
mening dat Plaatselijk Belang hierin moet
meepraten en meedenken. Er wordt een
aantal suggesties gedaan. Afgesproken
wordt dat Plaatselijk Belang samen met
WAW en de ondernemersvereniging gaat
overleggen om er voor te zorgen dat de
intocht van Sinterklaas ook de komende
jaren door gaat.
Tijdens de rondvraag worden complimenten gegeven aan de redactie van
de Bân, omdat de Bân er tegenwoordig
prachtig uitziet. Verder werden vragen
gesteld over onder andere de Bakkeveensterweg, die smal en gevaarlijk is, de
plannen met de Welfingstrjitte en de
vraag of er in de toekomst wel voldoende
woonruimte voor ouderen is, de stand van
zaken van het bedrijventerrein, de

mogelijkheden van recreatie en zorg in
Wijnjewoude en vooral de toestand van
de wegen. Er worden in dit verband
opmerkingen gemaakt over de Merkeburren als toegang tot het dorp, die als
“suterich” wordt ervaren, het ontbreken
van belijning, de gevaarlijke richels in het
wegdek en het verzakken van de
bestrating. Door de bewoners van de
Opperbuorren wordt aangegeven dat de
bewoners nog steeds last hebben van

sluipverkeer, ondanks het feit dat de weg
alleen voor bestemmingsverkeer is
bedoeld. Het bestuur zegt toe aandacht
aan de aangedragen onderwerpen te
zullen besteden.
Aan het einde van de reguliere vergadering geeft burgemeester Heldoorn een
interessante presentatie over de geschiedenis van het plattelandsbeleid; van
kleine dorpenproblemen tot plattelandsontwikkeling.

Verdeling bestuursfuncties en taken
Het nieuwe bestuur heeft de functies en taken tijdens de eerste bestuursvergadering
van het nieuwe seizoen als volgt verdeeld:
Jan Bakker
tel. 481359
voorzitter, dodenherdenking, Sinterklaasintocht
Jeanet Rozema
tel. 541086
secretaresse, dodenherdenking
Jelle Merkus
tel. 480500
penningmeester, himmeldei, evenemententerrein,
speeltuinen
Joop Miedema
tel. 481305
vice-voorzitter, wegen en verkeer,
dodenherdenking, muziekkoepel,
parkeerplaatsen de Swingel
Haaije Bruinsma tel. 481712
wegen en verkeer, jeugdbeleid, turfroute,
bedrijventerrein, filmcommissie
Durk van der Veen tel. 481398
de Bân, Rom-project, WAW, parkeerplaatsen de
Swingel
e
Lammert Bouma tel. 481457
2 secretaris, jeugdbeleid, notulist
Meintsje Nust
tel. 481552
Hilly Renkema
tel. 481465
parkeerplaatsen de Swingel
Mocht u iets te vragen of te melden hebben, neem dan telefonisch contact op met
een van de bestuursleden of stuur ons een brief (Postbus 8, 9240 AA Wijnjewoude).

Ledenvergaderingen
Bestuursleden van Plaatselijk Belang bezoeken zoveel mogelijk de
ledenvergaderingen van de diverse verenigingen in het dorp. Soms omdat ze zelf lid
zijn en soms als geïnteresseerd toehoorder. Omdat wij graag willen weten of onze
aanwezigheid in het laatste geval op prijs wordt gesteld, willen we graag een
uitnodiging voor de ledenvergadering ontvangen. In dat geval weten we dat we
welkom zijn.
Bestuur plaatselijk belang

De spiegel is de plaaggeest van de lelijkerd.

Van alles wat.
Een compliment voor de Bân was er op de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk
Belang. Als redactie loopt ons zoiets natuurlijk als lauw water in de oren. We hopen dat
het niet alleen slaat op het nieuwe jasje waarin de Bân steekt sinds begin dit jaar, maar
ook een beetje betrekking heeft op de inhoud.
Een groot deel van de beschikbare ruimte gaat op aan activiteiten van verschillende
verenigingen uit ons dorp. Daarvoor is het dorpsblad ook bedoeld.
Nu het formaat wat groter is kan er nog wel wat kopij bij en voor een breed gedragen
dorpsblad zijn alle inwoners in principe de redactie.
Naast de vaste succes rubriek "Geef de
pen door", die voor een mooie afwisseling
zorgt, wordt de overige ruimte vaak door
dezelfde mensen gevuld. Gevolg is dat
bepaalde onderwerpen wat overbelicht
worden en verhalen wat teveel van
hetzelfde zijn. Een wat bredere inbreng
zou de Bân ten goede komen. In ons
onopvallend opvallende dorp zijn en
gebeuren toch genoeg boeiende dingen
om eens over in de pen te klimmen.
De jaarlijkse ledenvergadering van Pl.
Belang is door de jaren heen altijd al een
inspiratiebron voor een verhaal geweest.
Een hijkel punt was vroeger al de
discussie
over het opknappen en
onderhouden van de zandpaden. Vooral
over degenen die de sporen veroorzaakten en b.v. met paard en wagen over
het fietspad reden dat met paaltjes was
afgescheiden. Met de komst van het
elektrisch een ander probleem, waar
moet een straatlantaarn geplaatst
worden. Om alle agendapunten naar
behoren af te werken vergde een hele
avond bijna tot middernacht.
In onze efficiënte moderne wereld is dat
niet meer zo en staat er na het officiële
gedeelte nog wat anders op het programma.
Deze keer was dat Opsterlands eerste
burger Heldoorn die een algemeen
praatje hield over het Plattelands beleid
met de dorpen in het bijzonder. Volgens
het rapport waaruit hij zijn kennis naar
voren bracht was het zo rondom de jaren
zeventig droevig gesteld met de aandacht

van het regeer vanuit Den Haag voor het
platteland. Op sterven na dood kon je wel
stellen.
Dat Wijnjewoude een opvallende uitzondering was toentertijd schreef hij toe aan
de gunstige ligging ten opzichte van
Drachten. Tegen de verdrukking in is ons
dorp juist in die periode explosief
gegroeid. In de Bân van Maart is al
aangegeven op welke wijze de gemeente
goedkoop aan een flinke lap grond is
gekomen, grenzend aan de oorspronkelijke woonkern. Dit kan wel eens de
belangrijkste reden zijn geweest van het
feit dat de gunstige ontwikkeling van ons
dorp wat haaks staat op de conclusie uit
zijn informatiebron.
Momenteel is het weer de tijd van
terugblikken en herdenken van het einde
van de Tweede Wereldoorlog, dit jaar
zestig jaar geleden. Het monument op het
Wijnjeterper kerkhof en de straatnamen
Te Nijenhuiswei, Mr Geertswei, Noormanstrjitte en Welfingstjitte zijn blijvende
herinneringen aan mensen die daadwerkelijk hebben bijgedragen aan verzet
tegen de Duitse onderdrukking. Zeer
zeker met behulp van velen die niet
genoemd zijn.
Zestig jaar geleden, weer een mijlpaal en
automatisch een beetje vergelijken met
de tegenwoordige tijd en wat verband te
leggen is wel eens aardig. De laatste
periode berucht als hongerwinter moet
voor tallozen een verschrikking zijn geweest, vooral voor de stedelingen. Het
platteland werd ontdekt en steeds meer

gewaardeerd om zijn voedselvoorziening. Aangezien het vervoer en de
handel niet zo best meer functioneerde
kwamen steeds meer stedelingen zelf
eten halen bij de boeren. Vaak met de
beste bedoelingen voor eigen gezin.
Misbruik kwam ook voor van mensen die
op gewiekste manier met mooie praatjes
zoveel mogelijk voedsel probeerden te
verzamelen. Liefst voor niets en dit dan
duur door verkochten. Zo probeerde een
stadse Madam boer Koopstra aan de
Bûtewei voor zich in te nemen met de
opmerking " O meneer wat ruikt dat
heerlijk", toen hij met de kruiwagen bezig
was verse "barge-jarre" over zijn erf te
verspreiden. Zij was aan het verkeerde
adres en kreeg niks.
Toen werd elk stukje grond waar maar wat
op wilde groeien benut en was goud
waard. Een schril contrast met het
gegeven dat we nu aan de vooravond
staan, dat er meer dan tien miljoen Euro
op grondgebied van ons bijzondere dorp
geïnvesteerd zal worden om vruchtbaar
gemaakte grond aan de voedselproductie
te onttrekken. Wat ook opviel in de laatste
oorlogswinter was, dat de bossen in deze

omgeving er opvallend netjes uitzagen.
Er was geen dode tak meer te vinden
vanwege het houtsprokkelen als voer
voor de kachel. Het leven in deze
omgeving kende vele voordelen in
oorlogstijd.
Als afsluiting nog even het boeiende
dorpsleven in beeld op de Pl. Belang verg.
Over de beide voorheen klassieke
onverharde landwegen die vaak werden
vermeden omdat ze slecht begaanbaar
waren. De Loksleane (toen Loksreed) en
de Opperbuorren. Na te zijn opgewaardeerd tot mooie toegankelijke asfaltpaden in Wijnjewouders opbloei periode,
is het nu verboden terrein voor de meeste
dorpelingen in of op auto en motor. Is het
niet een beetje egoïstisch van de
aanwonenden deze wegen alleen voor
eigen doeleinden op te eisen? Men had
het over Sluipverkeer, dit zijn toch over
het algemeen heel voorzichtige
verkeersdeelnemers. De ook aanwezige
dorpsveldwachter kwam met het sublieme idee aan de aanwoners de overtreders bij hem aan te geven om het
probleem op te lossen.
Durk.

Wijnjewoude in Concert.
Het door W.A.W. georganiseerde concert op 22 april in de Swingel had wat meer
toeschouwers verdiend. De bezoekers konden na afloop zelf de entree bepalen en de
opbrengst daarvan stemde tot tevredenheid bij de organisatie. Een bewijs dat het ten
tonele gebrachte bij het publiek in de smaak is gevallen. Het programma had een hoog
"Made in of uit Wijnjewoude" gehalte, maar niet alles.
Mondorgelclub MOCO uit Oosterwolde
bestond uit een veertien tal senioren die
met veel plezier hun mondharpen
bespeelden. Met o.a. meezing nummers
als Sarie- Marij en Ouwe Teije kreeg hun
repertoire een wat nostalgisch karakter
maar daar zijn het ook senioren voor. Het

bracht wel stemming en sfeer in de zaal.
Janneke Hoekstra, voor even terug in
haar geboortedorp, trad hier graag op.
Zichzelf begeleidend op de accordeon
zong zij een vijftal liedjes: Het "Peije-liet”
als hommage aan de bekende Drachster
straatzanger uit vroeger tijden. Een door

haarzelf geschreven liedje over haar
grootmoeder naar wie ze vernoemd is
"Myn Reade Beppe". Ook de beide liedjes
"de Weinterper Klokken” en “Duerswâld"
die onze oud dorpsgenote Swaentsje
Monderman geschreven heeft vertolkte
ze op prachtige wijze. Wijnjewoudsters
gospelkoor Sola Gratia stal de show
zowel voor als na de pauze. Bewondering
voor dirigent Jan Verbogt die met zo'n
bevlogenheid deze groep mensen hun
verzen en muziek ten gehore kan laten
brengen.
Dan was er het gemengd koor HAWAR
van de wijk Lekkum Snakkerbuorren uit
Leeuwarden. Voor hen was het een
eerste optreden buiten de vereniging.
Volksliedjes uit verschillende Europese
gebiedsdelen passeerden de revue en
verraden hun veelzijdigheid. Een gezellige groep mensen die met veel plezier
optraden en het imago van Fryslân's
hoofdstad omhoog deed stijgen in Wijnjewoude.

Met hun optreden leverden de Slûskesjongers weer een flinke bijdrage aan het
welslagen van deze gezellige avond. Er
was weer volop keuze uit hun meezing
repertoire. Gezelligheid en gemoedelijkheid voerden de boventoon in dit
"Wijnjewoude in Concert" en het werd
weer eens bevestigd dat de Swingel een
uitstekende locatie is om zoiets in te
organiseren.
Er zijn ware artiesten onder ons, zo leerde
deze avond:
Bij het optreden van Sola Gratia staat
zomaar een boer van de Bisschopreed
een solo te zingen alsof het de gewoonste
zaak van de wereld is evenals een boerin
van de Finne. De post die zaterdags de
brievenbussen van inhoud voorziet,
beroerde vol overgave het toetsenbord
van haar instrument. Een man die' k bijna
dagelijks zie zijn hond een frisse neus te
laten halen is een Slûskesjonger en
presentator. Iemand die van alle markten
thuis is en bij beide koren aantrad is een
plaatselijke klusjesman.
Deze avond hoofdzakelijk
door en voor dorpsgenoten
waarvan een klein deel de
laatste optredens niet afwachtte. Een beetje sneu
voor degenen die nog eens
optraden en organisators.
Evenals een vorige keer
"Het open Podium" was dit
"Wijnjewoude in Concert"
een gouden greep van onze
Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude, proficiat.
De thuisblijvers hadden
ongelijk
Durk.

Alles wat je als man mooier bent dan de duivel
is mooi meegenomen.

Fryske flaggeliet
Ik las in de laatste Bân het vers van onze Nederlandse vlag. Heel mooi, maar het
lied van onze Fryske flagge os ook heel bijzonder.
Een lezer.
Sjoch, sjoch dy skeane banen, dat weagjend wyt en blau,
dy reade pompeblêden,dat âlde byld fan trou!
Sjoch, sjoch se blinken, sinken allinken foar in skoft,
Sjoch, sjoch se wiuwen, kliuwen en driuwen yn 'e loft!
Dat, dat is ús Fryske flagge!Dat, dat is ús Fryske flagge!
Dan omheech, dan omleech, op en del mei wyn en weagen,
dan omheech, dan omleech, wiuwend, kliuwend, steech en dreech.
Krekt sa't dy banen weagje en blinke yn sinneskyn,
sa weagje ús wide wetters en blinkt de sinne ´r yn.
Krekt sa´t dy blêden teare, en dûke aloan en wei,
Sa teare ús pompeblêden, en dûke en jouwe mei!
Sa, sa waait ús Fryske flagge! Sa, sa waait ús Fryske flagge!
Dan omheech, dan omleech, op en del mei wyn en weagen ;
Dan omheech,dan omleech, wiuwend, kliuwend, steech en dreech.
Bliuw,banen, wite en blauwe, bliuw,blêden, rea en rûn,
Bliuw ´t byld fan Fryske trouwe, byn Friezen oan har grûn!
Weagje oer ús griene greiden, weagje oer ús wetterwiid;
Bliuw ´t byld fan Fryske dregens en Friez´ne stille striid!
Waai, waai út no, Fryske flagge! Waai, waai út no, Fryske flagge!
Dan omheech, dan omleech, op en del mei wyn en weagen;
Dan omheech,dan omleech, wiuwend, kliuwend, steech en dreech.
Oernaam út: Fryske lieteboek Fryslân sjongt

Koffieconcert
Op zondagmiddag 22 mei om 15.00 uur wordt er een koffieconcert in de
Gereformeerde Kerk van Wijnjewoude gehouden dat u niet mag missen.
Op deze middag zal fanfare Westenholte uit Zwolle o.l.v. Marten van der Wal en ons
eigen Euphonia o.l.v. Christina van der Bijl een aantal werken ten gehore brengen.
Hoe komt een fanfare-orkest uit Zwolle in Wijnjewoude terecht? Op 11 juni gaat
Euphonia en ook Westenholte naar het concours in Winsterswijk. Hier moet
natuurlijk flink voor gestudeerd worden. Westenholte verblijft dan ook het gehele
weekeind in Bakkeveen om te oefenen. Ook Euphonia is druk aan het repeteren
voor dit concours.
Of beide verenigingen er klaar voor zijn kunt u beluisteren tijdens het koffieconcert.
Komt allen naar dit bijzondere koffieconcert in de Gereformeerde Kerk van
Wijnjewoude!
Bestuur C.M.V. Euphonia

V.V.V. ,,Duerswoude '’
De V.V.V. “Duerswoude '' organiseert iedere eerste woensdag van de maand haar
rommelmarkten.
Omdat wij in de zomermaand juli weer een extra rommelmarkt willen houden leek dit
het bestuur wel leuk om een avondmarkt te houden. Deze is op woensdag 20 juli 2005
op het evenemententerrein en begint om 17.00 uur. Om het gezellig te maken kunt u als
buurt of als vereniging daar ook een activiteit houden. U betaalt gewoon standgeld dat
is € 3,= per stand. Opgave bij R. v/d Veen tel:0516-481398.
Deze maand hebben wij ook weer een vogeltjesmarkt in de Swingel op zaterdag 21 mei
van 9.00 12.00 uur.
Zoals u hebt kunnen lezen in ,,de Bân'' van april heeft de V.V.V. een vlaggenmast op het
evenemententerrein en een informatie bord in de Merkebuorren.
Wilt u hier gebruik van maken, de sleutels hiervoor zijn bij Wietse Stoker Merkebuorren
89 tel:0516-481279.
Wij als bestuur van de V.V.V. willen Dhr Durk v/d Veen bedanken voor zijn schrijven over
de levensloop van de V.V.V. en het afscheid Dhr v/d Ploeg.
Het Bestuur.

Uitnodiging
Aan de inwoners van Wijnjewoude e.o
Sinds oktober 2004 heeft de Socialistische Partij (SP) een afdeling in Opsterland. Er
wordt door het bestuur hard aan de weg getimmerd om de bekendheid van het bestaan
van de afdeling kenbaar te maken. Dit wordt onder meer gedaan door maandelijks in
één van de dorpen met een stand aanwezig te zijn. Op 4 mei j.l was de stand in
Wijnjewoude. Daarnaast wil de afdeling graag in gesprek raken met de inwoners van
Opsterland om op de hoogte te raken van wat er zoal in de dorpen leeft. Zo kan de SP in
actie komen wanneer en waar dat nodig is. Om dit te bewerkstelligen, nodigen we u uit
om aanwezig te zijn op de bestuursvergadering die gehouden wordt in MFC “De
Swingel,” op 11 mei aanstaande (20.00 uur). Zowel leden als niet-leden zijn van harte
welkom.
Marye Blaauwbroek
secretaris SP Opsterland
Meer informatie? Mail naar opsterland@sp.nl

Een halve gare wordt nooit een hele.

Programma Dorpsfeest Wijnjewoude
Nog eventjes… en het is weer dorpsfeest. Dit keer met het thema “FILM”.
Heeft u de data al in uw agenda genoteerd?
Donderdag 16 juni
's Middags houden we een gezellige
middag met “Oud Hollandse” spelletjes
voor iedereen die van een spelletje houdt.
's Avonds vanaf 18.30 uur buurtenspel
Mission Impossible
De samenstelling van uw buurtteam:
3 mannen en 3 vrouwen en een coach.
Meedoen kan voor alle leeftijdscategorieën na de basisschool.
De drie teams die het mooist verkleed
zijn, passend in het thema, verdienen een
Oscar.
Inleggeld per team € 15,=.
Wilt u meedoen, meldt dit dan bij het
bestuur van uw buurtvereniging.
Opgave van de buurtteams kan tot en met
6 juni 2005.
Vrijdag 17 juni
Vrijdagochtend en middag komt theatergroep “ITHAKA”voor de groepen 1 t/m 4
en 5 t/m 8 van de basisscholen met de
voorstelling “'t Feestnummer”.
Ouders/verzorgers krijgen via school nog
te horen wanneer en hoe de kinderen
naar de tent gaan en wanneer ze weer
opgehaald kunnen worden.
Ook kinderen uit Wijnjewoude die niet
naar de basisscholen in het dorp gaan zijn
welkom op deze ochtend of middag.
's Avonds kunnen de beentjes van de
vloer op een ouderwetse dansavond met
medewerking van “DE MUSKETIERS“.

Zaterdag 18 juni
Vanaf 8.30 uur opstellen versierde
wagens.
Route: Welfingstrjitte, Loksleane, Merkebuorren, Weinterp, Tsjerkereed, Compagnonsfeart, Tj. Harkeswei, Klein Groningen, Opperbuorren, Loksleane, Te Nijenhuiswei.
Muzikale begeleiding door de plaatselijke
muziekvereniging “Euphonia”
Denkt u om eventuele obstakels op de
route c.q. de hoogte en breedte van de
wagen!!! Dit om problemen op de route te
voorkomen.
Heeft uw buurt zich al opgegeven??
Opgave van wagens/groepen kan nog
tot en met 16 mei 2005. (dit i.v.m. het
drukken van het programma)
's Middags: Wie wordt de dartkampioen
van Wijnjewoude??
Inleggeld per persoon € 2,50. Neem je
eigen pijltjes mee! Opgave gewenst.
Ook kunnen we gaan kijken naar een
show met honden en pakwerkers op het
feestterrein. Na deze show worden de
prijzen bekend gemaakt van de wagens
c.q. groepen.
Vanaf 18.30 uur is de herhaling van de
optocht (route in bebouwde kom)
Muzikale begeleiding door muziekkorps
“Excelsior” uit Haulerwijk.
's Avonds is er een dansavond voor jong
en oud met medewerking van de
top 40 band “EXPOSURE”
Voor de vrijdag hebben wij nog vrijwilligers nodig als begeleiders bij de
kinderen in de tent en voor het
buurtenspel. Wilt u ons helpen?

Het programmaboekje zal begin juni huis
aan huis verspreid worden in Wijnjewoude. Mocht u het programma niet
ontvangen, dan kunt u contact opnemen
met ondergetekende.
Het bestuur wenst u veel succes met de
creatieve en/of sportieve voorbereiding
op het feestgebeuren voor 2005.

Voor vragen, opgave wagens, buurtteams, darten en vrijwilligers bel of mail
met…
Martje Seefat, secr.
Weinterp 31
Tel. 0516 48 12 71
e-mail: seefat@hetnet.nl

Stichting pit
Deze maand is het 60 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Die zwaarbevochten
vrijheid hadden wij toen vooral aan de inzet van buitenlandse militairen te danken. Nu
wordt onze persoonlijke vrijheid bedreigd door veiligheidsmaatregelen i.v.m. mogelijke
aanslagen.
Wij doen er alles aan om onze vrijheid te
behouden en op onze beurt vrijheid en
veiligheid in andere landen tot stand te
brengen. Jaarlijks zijn vele duizenden
Nederlandse militairen actief in oorlogsen crisisgebieden en in de strijd tegen het
internationale terrorisme. Zij vormen de
Nederlandse bijdrage aan vrede en
veiligheid in de wereld en verdienen
hiervoor een brede maatschappelijke
erkenning. Dit geldt ook voor hen die
eerder uitgezonden geweest zijn.
Onze uitgezonden militairen werken
langdurig onder moeilijke, risicovolle en
gevaarlijke omstandigheden. Hierdoor
kunnen (vaak pas na jaren) lichamelijke
en/of psychische klachten ontstaan. Ook
hun directe relaties kunnen lijden onder
de uitzendingen of de gevolgen daarvan.
Daarom is en blijft de zorg voor het
geestelijk welzijn van uitgezonden
(geweest zijnde) militairen belangrijk.

Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront
(PIT) heeft diverse eigen activiteiten ter
bevordering van hun geestelijk welzijn en
geeft financiële steun aan projecten met
hetzelfde doel.
Giften hiervoor zijn welkom op giro 5163
t.n.v. Stichting PIT te Huis ter Heide.
Hierdoor kunnen wij samen aandacht en
erkenning geven aan alle Nederlandse
militairen die uitgezonden zijn (geweest).
Zie ook www.stichtingpit.nl.
Stichting PIT
Amersfoortseweg 59
3712 BB Huis ter Heide
stgpit@hetnet.nl

Een nacht zonder slaap
is als een herder zonder schaap.

Bedrijfsreportage
Naar aanleiding van een telefoontje van de redactie van de Ban, of ik een stukje wou
schrijven over het wel en wee van het vak tegelzetten mijn verhaal.
Ik ben ooit begonnen met dit vak, door me
om te laten scholen van veeverzorger
naar tegelzetter. Dat was een vrij grote
stap. De werktijden werden heel anders
en lichamelijk was het ook een hele
ommekeer.
Na de omscholing van ongeveer een
driekwartjaar werd ik door een goede
kennis in verbinding gesteld met een
tegelzetbedrijf in Heerenveen, waar ik
nog een stage periode van anderhalf jaar
doorliep. Na dit te hebben gedaan werd ik
daar gelukkigerwijze ook nog aan
genomen.
Daar heb ik ongeveer 10 jaar gewerkt.
Toen kwam de gedachte binnen sluipen
om iets voor me zelf te gaan doen. De
daad bij het woord voegend besloot ik in
mei 2000 door te gaan als zelfstandig
tegelzetter. Ik heb me bij de K.v.k laten
inschrijven als ZZPer (zelfstandig zonder
personeel)
Voor velen is het wel bekend wat een
doorsnee tegelzetter op een dag te doen
heeft.
Het werk bestaat meestal uit het betegelen van een badkamer, toilet, keukentje en diverse vloeren. Dit met alle mogelijkheden van dien, zoals diagonaal,
halfsteens en noem maar op.
Dit soort van werkzaamheden komen bij
mij ook voor, maar dit doe ik niet alleen in
woningen.
Nee, 70 % van mijn werkzaamheden bestaat uit het betegelen van woonarken.
Deze objecten worden gebouwd in
Heerenveen. Om nou eerst uit te leggen
wat een woonark is lijkt mij overbodig. Wel
kan ik u vertellen dat ze vroeger in een Ark
gingen wonen uit armoe, maar tegenwoordig is de hoofdzaak welgesteld. Alhoewel er ook nog wel eens een huurboot
tussen zit voor een Amsterdamse student
of een Utrechtse club.

De woonboten worden afgeleverd door
heel Nederland waarvan de provincie´s
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht wel de
hoofdzaak zijn. Alhoewel er ook nog wel
eens een boot in Friesland en Groningen
blijft. Ook is in de jaren dat ik dit werk doe
een Ark naar Duitsland gegaan(Emden).
Woonarken zijn in de meeste gevallen
een samenstelling van luxe, ze worden
steeds groter met meer comfort zoals 2
verdiepingen met onder en boven een
badkamer en 2 wc's. Ik heb Arken
betegeld met meer woonoppervlakte dan
een riante woning.
Wat is er nou zo bijzonder aan het betegelen van een woonark? Dat is het
verschil tussen een Ark en een woning.
In een woning kun je het tegelwerk uitzetten met een waterpas, je lijnen uitzetten, je verdeling gaan maken en dan
kun je beginnen met het tegelwerk.
In een woonark is dit net even anders. Ze
worden casco gebouwd in een droogdok,
er wordt een betonnen bak gestort, daarop worden houtskelet wanden geplaatst.
Dit alles is binnen een week gerealiseerd.
Dan wordt er een sluis open gezet en
komt er water in het dok. De Ark wordt
naar buiten gesleept en kan dan wind- en
waterdicht buiten worden afgewerkt.
En nu komt de kunst van de tegelzetter
om de hoek, want wat is het geval? Het
ding ligt in het water en is nog niet
uitgebalanceerd en ligt dus scheef in het
water.
De Ark helt iets over naar links of naar
rechts. En weggooien kun je je waterpas.
Zou je wel je waterpas gaan gebruiken
dan kom je altijd bedrogen uit.
Wij gaan nu als volgt te werk om de lijnen
uit te zetten. Ik meet uit de vloer en uit het
plafond, daaruit haal je een gemiddelde.
Hiermee heb je al een aardig begin maar
dit is nog niet voldoende. Je gaat dan met

een grote winkelhaak vanuit alle hoeken
controleren of je gemiddelde uiteindelijk
klopt met wat je uitgemeten hebt.
Klopt dit ook niet dan middel je dit nog een
keer met je bestaande lijn en daar mee
heb je uiteindelijk vrij omslachtig je
tegelwerk uitgezet.
Verder is het wel interessant om meestal
net beneden de waterspiegel te werken.
Als je uit het badkamerraam naar buiten
kijkt dobberen de eenden je soms vlak
voor je neus. Dit is zo een beetje het
technische verhaal van het uitzetten.
Verder heb ik veel te maken met exclusief
tegelwerk, zoals diverse soorten marmer,
graniet, glasmozaïek en luxe wand- en
vloertegels
Dit wordt op diverse manieren aangebracht, zoals diagonaal, halfsteens en
wildverband. Ook komt Romeins verband
nog wel eens voor.

In de woonarken wereld komen ook nog
wel eens bekende Nederlanders voor,
zoals RTL nieuwslezeres Vivian Boele en
wijlen Piet Bambergen. Zij hebben
enkele jaren geleden ook een nieuwe
woonark in Heerenveen laten bouwen
Arkenbouwer Spruyt is marktleider in
Nederland. Ze staan als zeer betrouwbare en solide bouwers bekent in het
gehele land.
Dit geeft aan dat mijn werkgebied
uiteindelijk ook landelijk is, alhoewel het
meeste werk in Heerenveen geschiedt.
Het gebeurt een heel enkele keer op de
locatie, dat waar de Ark komt te liggen nog
betegeld wordt.
Dit is wel zo ongeveer het bestaan van
mijn tegelwerkzaamheden. Overigens
houdt dit verhaal niet in dat ik in een
woning niet meer uit de voeten kan.
Hierbij houd ik me nog altijd aanbevolen in
Wijnjewoude en omstreken.
Anne van der Veen

Roefeldag 2005
Op woensdag 18 mei 2005 organiseert
Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude in samenwerking met Jantje Beton de Roefeldag.
Een dag waarop kinderen uit groep acht mogen rondneuzen in de wereld van
volwassenen. Een wereld die bestaat uit diverse bedrijven in Wijnjewoude.
De kinderen van de basisscholen in Wijnjewoude krijgen hierover via de scholen nog
wel bericht, maar de kinderen die wij niet op deze manier kunnen bereiken nodigen wij
van harte uit zich aan te melden bij het Roefel comité Wijnjewoude.
Ben jij inwoner van Wijnjewoude, maar ga je in een andere plaats naar school of zit
jij nu toevallig in een rolstoel maar wil je wel graag mee roefelen, geef je dan op.
Een jaartje jonger of ouder is dan ineens niet meer zo belangrijk. Het roefelcomité
gaat dan nog wel even overleggen met je ouders.
Aanmelden doe je bij:
Jannie,
of
Noormanstrjitte 21
Tel.: 0516-481617.

Siebo,
Merkebuorren 97
Tel. 0516-481878

Geef de pen door.
Hartelijk dank buurvrouw, voor het doorgeven van de pen.
Alweer z'n 11 jaar wonen wij “in het witte huisje achter de kerk”.
Jan Kerkstra en Marion Pannekoek de edelsmeden op de Tsjerkereed 4.
Oorspronkelijk komen wij uit Amsterdam.
Toen we elkaar zo'n 25 jaar geleden
ontmoetten, studeerde Jan medicijnen en
werkte ik als laborante bij het Rode Kruis.
Als iemand ons toen verteld had dat we 25
jaar later als edelsmeden in Friesland
zouden wonen, hadden we diegene écht
voor gek verklaard. Maar het leven kan
raar lopen, en ik zal er een klein beetje
over vertellen.
e
Rond ons 27 levensjaar besloten we een
jaar vrij te nemen (nu zou je dat sabbatical
year noemen) om eens na te denken
welke kant we op wilden met ons leven.
Het werd een reis van een jaar door de
Verenigde Staten van Amerika. We
kochten een klein busje waar we in
konden “wonen”. We reisden met de zon
mee en verdienden onderweg ons geld
met allerlei baantjes. Amerika is een
prachtig land om te reizen, met waanzinnig veel natuur. In dat jaar hebben we
bijna alle staten bezocht of zijn er in ieder
geval doorheen gereden.
Eén van de laatste staten was New
Mexico waar we het reservaat van de
Hopi indianen bezochten. De meeste van
deze indianen waren edelsmid en maakten zilveren sieraden. Voor ons was dat
de eerste kennismaking met dit beroep en
het sprak ons beiden meteen al aan.
Terug in Amsterdam hebben we de 4
jarige opleiding op de Vakschool Edelsmeden gevolgd. Om een heleboel
redenen besloten we na die 4 jaar om een
grote stap in ons leven te maken en ons
definitief (dachten we) in Amerika te
vestigen. Met veel plezier hebben we
ongeveer 7 jaar in een piepklein dorpje
vlakbij Atlanta gewoond. Het klimaat in de
staat Georgia is geweldig, 9 maanden
“korte broeken” weer en dan een echte
koude winter met blauwe luchten.

Het plattelandsleven was natuurlijk nieuw
voor ons en ook aan de beesten rond ons
huis zoals buidelratten, giftige spinnen,
ratelslangen, herten en wasbeertjes
moesten we behoorlijk wennen.
Mijn grote hobby werd tuinieren en is dat
eigenlijk altijd gebleven. Net zoals hier
hadden we daar ook een atelier naast het
huis waar we een collectie sieraden
maakten waar we dan mee op artfairs
stonden.
Tja, en toen wilden we weer naar
Nederland. Met 2 honden en 2 poezen en
heel veel bagage kwamen we in 1990
weer terug. Terug naar de stad wilden we
na onze plattelandervaring niet meer.
Maar waar gingen we dan wonen?
Een week lang reden we rond door
Nederland op zoek naar een mooie plek.
Totdat we in Friesland opeens een
leegstaande molen zagen staan. Jawel,
hij stond te huur. En zo kon het gebeuren
dat we kersvers vanuit Amerika zomaar in
een molen woonden. De molen zonder
wieken die op de dijk langs de Compagnonsvaart in het kleine gemeenschapje
Ulesprong bij Tijnje staat.
In de nok van de molen bouwden we ons
atelier en ook daar zijn heel wat sieraden
ontworpen. Wij vonden het een schitterende plek. Een minpunt was dat we
niet aangesloten waren op aardgas. Na 4
jaar houthakken is een houtkachel echt
niet meer romantisch. Het werd tijd voor
een eigen huis en dat hebben we
gevonden in Wijnjewoude. Toen we het
kleine witte huisje met die mooie tuinen
eromheen zagen, waren we meteen
verkocht. En nog steeds wonen we hier
met veel plezier. Hartelijke groet van Jan
Kerkstra en Marion Pannekoek.
PS. Ik geef de pen door aan Marion Bos
en Jan Heeringa

Tien jaar
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg Drachten en omstreken.
Naar aanleiding van dit 10 jarig bestaan willen we u graag iets vertellen over de historie
van deze stichting en haar huidige werk.
De Stichting werd opgericht op verzoek
van het ziekenhuis Nij Smellinghe in
Drachten. Het kwam namelijk regelmatig
voor dat een patiënt, die niet meer beter
kon worden en wel graag naar huis wou
om daar te sterven, in het ziekenhuis
moest blijven omdat de familie de zorg
thuis niet kon opbrengen. Het gevolg was
dat mensen niet op een rustige manier
van elkaar afscheid konden nemen in hun
eigen vertrouwde omgeving.
Zo kwam het verzoek tot oprichting van de
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, een organisatie, die vrijwilligers inzet om de taak van de familie te
verlichten. De familie kon dan op deze
manier wat op adem komen.
De Stichting VPTZ Drachten e.o. startte
mét 5 vrijwilligers en 2 coördinatoren.
Door middel van een interview in de
Drachtster Courant en het verspreiden
van folders werd duidelijk gemaakt
waarvoor de vrijwilligers werden ingezet.
De verwijzers
[Thuiszorg Friese Wouden en huisartsen]
werden ingelicht over de werkwijze van de
Stichting.
In september konden de eerste vrijwilligers beginnen, nadat zij een basiscursus
hadden gevolgd, waarin zij met het werk
van de VPTZ hadden kennisgemaakt.

Het werkgebied was eerst alleen Drachten en omgeving. In de loop der jaren is
het sterk uitgebreid. Nu omvat de
Stichting het hele gebied van Zuid Oost
Friesland.
Deze uitbreiding betekende ook meer
vrijwilligers. Via advertenties in plaatselijke kranten werden mensen gevraagd
om zich voor dit mooie en zinvolle werk op
te geven.
Momenteel beschikt de Stichting VPTZ
over ruim 20 zeer gemotiveerde en goed
opgeleide vrijwilligers, die in de thuissituatie maar ook bij verzorgingshuizen
en verpleeghuizen de familie verlicht in de
terminale fase.
In Drachten en omgeving zijn er ontwikkelingen in de richting van een Hospice,
een huis waar iemand in een rustige
omgeving kan sterven. VPTZ Drachten
wil ook in die organisatie de taak van de
familie helpen verlichten met vrijwilligers.
Mocht U meer willen weten van onze
Stichting, schroom niet ons te bellen. We
zijn zeer geïnteresseerd in nieuwe
vrijwilligers. Daarnaast willen wij U ook
graag verder informeren over onze
werkwijze. Wij zijn telefonisch te bereiken
op: 0512-541199 Momenteel hebben we
3 coördinatoren. Zij vormen een schakel
tussen de familie van de patiënt en de
vrijwilligers.

Afsluiting WAW Seizoen
e

Het is alweer het 3 seizoen dat de WAW
succesvol heeft gedraaid. Er was veel
aanbod aan cursussen en workshops en
de meeste hebben door enthousiaste
deel-name doorgang kunnen vinden.
Zelfs in Hemrik heeft de WAW een ingang
gevonden, daar heeft namelijk een succesvolle computercursus plaatsgevonden. Ook de kinderen hebben veel plezier
gehad op de knutselmiddagen en leuke
dingen gemaakt.
Nu de maand mei weer is begonnen en
iedereen weer naar buiten trekt en de tuin
centraal staat, stoppen wij met ons programma om in september weer met een
geheel nieuw programma te beginnen. Dit
programma zal in de Bân van juli bekend
gemaakt worden, dus haal het nieuwe
programma eruit en houd het bij de hand.
We hopen, dat u in het nieuwe seizoen
weer even enthousiast zult zijn als in het
afgelopen jaar en wensen u een plezierige vakantie toe.

Een treurig WAW-nieuwtje,
We hebben ons best gedaan om studenten en vrijwilligers enthousiast te maken
voor een spelweek in Wijnjewoude, maar
dit is helaas niet gelukt. Daar de klus te
groot is voor de WAW-ploeg om dit alleen
op zich te nemen, moeten we helaas constateren dat er dit jaar weer geen spelweek georganiseerd kan worden. We
vinden het heel erg jammer, maar er is
niets aan te doen. Misschien zijn er
volgend jaar wel enthousiaste mensen te
vinden die dit met ons willen organiseren.
Mocht u na het lezen van dit bericht
denken “dit is wel wat voor mij”, dan kunt u
zich altijd aanmelden bij de leden
van de WAW-groep.
Roelie Aardema, Lydia Huisman, Magda
Landman, Jannie Lap, Greet en Sybout
Posthuma Linthorst, Géke en Siebo
Groenewold.

Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude

Een dwaas geeft, een wijze neemt.

DWS Nieuws
Het competitieseizoen is afgelopen. Vrijdag 22
april werden de laatste beslissingswedstrijden
gespeeld wat het einde van het seizoen
aankondigde. We mogen als vereniging terug zien
op een goed en sportief volleybalseizoen. In totaal
zijn er maar liefst drie teams gepromoveerd!
Dames 1 is gepromoveerd naar de 2e klasse. De afgelopen vier jaar zijn de dames nog
ieder jaar een klasse omhoog gegaan, een hele prestatie waar je trots op mag zijn.
Dames 2 wist het dit seizoen heel spannend te houden en werd geplaatst voor de P/D
wedstrijd (promotie-degradatie). Deze wedstrijd werd 22 april beslist in Burgum. De
hele tribune zat vol supporters om het team te steunen. Dit heeft geholpen en met een
2-1 overwinning promoveren ze naar de 4e klasse. Een heerlijk gevoel vooral omdat ze
vorig jaar de promotie net mis liepen. Ook het team Heren 1 wist zich te plaatsen voor
e
promotie. Zij zullen volgend seizoen nu hun talenten laten zien in de 2 klasse. Alle
teams van harte gefeliciteerd!!
Daarnaast mochten de overige teams ook
een mooi seizoen draaien.
Speciaal het team Dames 3 dat dit seizoen voor het eerst competitie speelde.
Ze wisten een vierde plek te behalen.

En de verenging heeft nog meer winnaars. De recreanten hebben met twee
teams meegedaan aan het Opster-land
toernooi. De dames recreanten werden
kampioen en behaalden de beker. Verder
hebben ze ook dit jaar weer onderling
een competitie afgerond en ter afsluiting
van het seizoen nog een toer-nooi
gespeeld, gehouden onder zes teams
hier in de regio. Het gemengde team van
de recreanten wist in de com-petitie een
2de plaats te halen. De dames die vorig
jaar nog als eerste wisten te eindigen
werden dit jaar 4de .
Zij moesten de wisselbeker afstaan aan
de ploeg van Tijnje.
Deze werd op donderdag 21 april (ter
afsluiting van het seizoen) na het toernooi
uitgereikt in de Swingel.
Wij zijn dan ook blij met deze gelegenheid
want als we een uitwedstrijd spelen
komen we weer in zaaltjes als voorheen
ook in Wijnjewoude. Dan zou het erg
moeilijk worden om zo'n gezellig toernooi
te organiseren.

Alle volleyballers volgend seizoen veel succes en sportiviteit toegewenst.
De komende periode zullen er geen competitiewedstrijden meer gespeeld worden,
maar de trainingen gaan nog een tijdje door. Mocht je eens een kijkje willen nemen,
kom gerust langs op de trainingen (zie de tijden hieronder).
We hopen in september weer te beginnen met een nieuw en fris seizoen.
Als afsluiting van dit seizoen is er voor alle leden van DWS een Mixtoernooi op
maandag 9 mei om 19.00 uur in de Swingel.
Trainingstijden
Maandag 19.00 20.15 uur
Maandag 20.15 21.30 uur
Maandag 21.30 22.45 uur
Dinsdag 19.30 20.45 uur
Dinsdag 20.45 22.00 uur

Recreanten dames en gemengd
Dames 2 en 3
Dames 1
Heren 2
Heren 1

Ter herinnering,
23 mei 2005 ledenvergadering D.W.S.
Aanvang 19.30 uur, M.F.C. de Swingel.
Volleybalvereniging D.W.S. zoekt met ingang van volgend competitieseizoen
(september '05) een enthousiaste trainer (m/v) voor de herenteams. Het team
e
e
Heren ? speelt in de 2 klasse en Heren ??speelt 4 klasse competitie Nevobo,
rayon Drachten. De trainingen zijn elke dinsdagavond vanaf 19.30 tot 21.30 uur.
Voor meer informatie; Jurjen Posthumus tel. 0516-481858.
Het bestuur, D.W.S.

De balsponsor deze maand is;

Autobedrijf T.Wagenaar uit Ureterp

Een dwaas kan meer vragen
dan een wijze in een jaar kan antwoorden.

Longa Nieuws
Na 2 maanden sporten is er weer heel veel nieuws te vertellen over
het reilen en zeilen van Longa.
Als eerste hebben we de plaatsingswedstrijden voor acro gehad.
Hier deed Longa met 5 teams aan mee waarvan 4 in de prijzen
vielen.
Het team Esther v.d Horst, Hillie Hof en Mirthe Roffel werden 1e, Janine Brouwer,
e
Renske Veninga en Anneke de Jong werden ook 1 en ook werden Ruben Haverkamp
e
e
en Margreet de Jong 1 . Myrna v.d. Wolfshaar en Hilma Bernving werden 2 . Rinette v.d.
Wal, Ylze Lindeboom en Baukje de Vos vielen net buiten de prijzen.
Iedereen ging dus door naar de Friese Kampioenschappen.
De Friese kampioenschappen waren in Buitenpost en Longa had een echt Fries
Kampioen duo. Ruben Haverkamp en Margreet de Jong werden Fries Kampioen. Het
trio van Ylze, Rinette en Baukje werd 2e, en Myrna en Hilma werden 3e. Ook de anderen
presteerden goed maar gaan net niet door naar de districtkampioenschappen.
Het duo John Bolt en Marrit Oenema die een niveau hoger acroën hebben 2
plaatsingwedstrijden gehad en hebben hierbij een 1e en 2e plaats behaald. Hiermee
hebben zij zich geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen.
Voor de acro hebben we een nieuwe of hoe u het wilt noemen een oude trainster terug.
Margje v.d Lei is weer terug bij Longa en gaat het acro gedeelte voor haar rekening
nemen.
Op 14 en 15 mei geeft Margje open lessen voor acro. Dit is op 14 mei van 15.30 tot
17.30 en op 15 mei van 15.00 tot 16.00.
Ook met turnen zijn er prijzen gewonnen.
Hilma Bernving en Lotte Langhout hadden zich geplaatst voor de Friese
Kampioenschappen en werden hier 8e en 12e. Lotte had zich eveneens voor de
districtwedstrijden geplaatst maar viel helaas buiten de prijzen.
Ylze Lindeboom die NWS turnt, werd in een heel groot deelnemersveld bij de 1/8 finale
19e.
Tijdens een wedstrijd in Heerenveen die
georganiseerd werd door het CIOS viel
Longa wel weer in de prijzen. Lieke
Dijkstra werd 1e in niv 9. Bianca Bakker en
e
e
Baukje de Vos werden in niv 6 2 en 3 en
Hilma Bernving en Marrit Oenema
werden in niv 5 ook 2e en 3e.
Voor al deze sporten die beoefent worden
bij LONGA is veel materiaal nodig. Ook
de streetdancegroep gaat zich begeven
op de wedstrijdvloer en willen graag
allemaal in mooie kleding optreden. De
dames van de aerobic hebben nieuwe
steps nodig en ga zomaar door.

Daarom organiseerd Longa op 19 mei a.s
een koekactie. De koeken zijn van
Bakkerij v.d. Molen en wij hopen dat u
allemaal zo'n lekkere koek gaat kopen om
zo Longa te ondersteunen.

Lijkt het je ook leuk om te komen sporten
bij Longa dan ben je van harte welkom.
We hebben veel verschillende mogelijkheden en je mag 2 keer gratis komen
meedoen.
Bij al die verschillende sporten zijn
nieuwe leden van harte welkom want
overal kunnen nog mensen bij.

Rooster Longa:
Maandag
Dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

15.30-16.30
16.30-19.00
8.45-9.30
15.45-16.45
16.45-17.30
17.30-19.30
15.30-17.30
17.30-18.45
18.45-19.00

Kleutergymnastiek
Acrogym
ouder en kind gymnastiek
springen
Jongensgymnastiek
selectieturnen
selectieturnen
streetdance
streetdance

19.00-19.45
19.45-20.45
15.45-16.45
16.45-17.45

streetdance
aerobic
recreatiegymnastiek
recreatiegymnastiek

17.45-18.45
15.30-18.00
18.00-20.00
20.00-21.00
9.00-11.00
11.00-13.00

recreatiegymnastiek
acrogym
selectieturnen
springen
acrogym
selectieturnen

vanaf 6 jaar
basisschool

groep 3 t/m ± groep 5
groep 5 t/m 8
groep 8 t/m voortgezet
onderwijs
volwassenen
groep 3 en groep 4
groep 5 en groep 6
groep 7 en groep 8 en
voortgezet onderwijs
vanaf 6 jaar
voortgezet onderwijs
vanaf 6 jaar

Informatie over het Nordic Walking kunt elders in de Ban lezen.
Inlichtingen: bestuur@longawijnjewoude.nl
Of Sietske Brouwer, 0516-481995
Zoals u kunt zien is er veel door Longa te bieden en misschien zit er wat leuks voor
u bij.

Een wijs man weet wat hij zegt,
een dwaas zegt wat hij weet.

Touwtrekken
Na wat aanloopproblemen werd er om kwart over acht begonnen met de wedstrijden.
Er waren 7 deelnemende teams in de bondsklasse en 7 in de recreatieklasse. De teams van de
bondsklasse begonnen het toernooi om zo de recreanten te laten zien hoe het in z'n werk gaat.
De scheidsrechters gaven de coach en de
touwtrekkers in de recreatieteams nog even
een aantal aanwijzingen, zodat ook zij een
sportieve strijd met elkaar aan konden gaan.
Een coach meende dat hij z'n team niet allen
verbaal moest ondersteunen maar ook nog
een helpende hand moest bieden door even
mee te trekken. Dit werd meteen en zeer
terecht door de scheidsrechter bestraft door
de overwinning aan de tegenstander te
geven. Hierna was het voor de recreanten
dus wel duidelijk dat we hier met een sport te
doen hebben en niet met een volksvermaak.
Aan het begin van de avond was er nogal
wat sprake van kantverschil, maar gaandeweg het toernooi werden de gaten groter
en de grond droger, waardoor er mooie
trekbeurten te zien waren. Aan het einde van
de poule waren de teams Poppenwier en
Deinum gedeeld eerste. In de beslissende
trek wist het team van Deinum beide keren
te winnen en kon met de eerste prijs naar
huis gaan. Op een gedeelde derde en vierde
plaats stonden de teams Bakkeveen en it
Heidenskip. De eerste trekbeurt wist het
team van Bakkeveen te winnen. De tweede
trekbeurt ging het team van Bakkeveen
weer voortvarend te werk en wist het team
van it Heidenskip zo'n die en een halve
meter aan te trekken. Op dit moment waren
de krachten even op en hier wist it
Heidenskip van te profiteren en won de
tweede trek: 1-1. Nu moesten de beide
teams nogmaals het duel aangaan. De toss
was voor it Heidenskip. In deze derde en
beslissende trekbeurt werd er getrokken
alsof het een finale was maar uiteindelijk
werd deze gewonnen door it Heidenskip. De
teams van de Pulling Ladies en Parraga
hadden eveneens evenveel punten en
moesten strijden om de zesde en zevende
plaats. Beide trekbeurten werden gewonnen door Parraga.

Rond de klok van half tien was de poule in de
recreatieklasse klaar. Het team van Zevenhuizen was ongeslagen eerste. Op een gedeelde tweede plaats stonden het jeugdteam
van de Witte Zwaan en het team van
Weinterp. Gaandeweg de avond werd het
jeugdteam alsmaar groter en op het moment
dat er gestreden werd om de derde en vierde
plaats werd er eerst een afspraak gemaakt
over het aantal trekkers. Het jeugdteam
bestond inmiddels al uit 11 personen en het
team van Weinterp maar uit 6 mannen. Als
compensatie werd er een jeugdige touwtrekker aan het team van de Weinterp
toegevoegd. In de beslissende wedstrijd was
uiteindelijk het team van de Weinterp net iets
sterker dan het jeugdteam van de Witte
Zwaan.
De uitslag bij de bondsklasse:
1. Deinum
16 pnt.
2. Poppenwier
16 pnt.
3. it Heidenskip
10 pnt.
4. Bakkeveen
10 pnt.
5. Ford brothers
6 pnt.
6. Parraga
1 pnt.
7. de Pulling Ladies
1 pnt.
De uitslag bij de recreatieklasse:
1. Zevenhuizen
2. Weinterp
3. De Witte Zwaan (2) jeugd
4. Prolako
5. Donkerbroek
6. de Witte Zwaan (1) senioren
7. Klein Groningen

NB
NB
NB
NB
NB
NB
6 pnt.
4 pnt. NB
4 pnt. NB
3 pnt.
2 pnt.
1 pnt.
1 pnt.

Na afloop was de prijsuitreiking in de kantine
van vv ODV, alle deelnemende teams werden
bedankt voor hun deelname en werden
beloond met een lekker welverdiend prijsje.
Daarna werd er nog even nagepraat over de
geleverde prestaties.

Jeugdtouwtrektoernooi.
Op 3 juni wordt er een touwtrektoernooi
voor jeugdteams georganiseerd in Deinum. Het touwtrekken is voor jeugd van
12 t/m 18 jaar. Op het toernooi in
Wijnjewoude waren ook een aantal
sportieve jongeren aan het touwtrekken,
ze wisten zelfs de derde plaats te
behalen. Wij als touwtrekvereniging
Bakkeveen willen ook hier graag met een
jeugdteam verschijnen, desnoods onder
de naam Wijnjewoude. Als je zin hebt kun
je je opgeven voor 15 mei bij Frans Pool.
Dan zullen wij proberen een jeugdteam
samen te stellen. Graag willen we dan

voor de wedstrijd een aantal keren
trainen, dit kan dan in overleg geregeld
worden.
De wedstrijd in Deinum begint om 20.00
uur. De deelname is gratis, mocht je geen
vervoer hebben, dan regelen wij als
touwtrekkers dit wel, maar het zou
natuurlijk wel mooi zijn als je ouders
meegaan om je aan te moedigen.
Laat maar eens zien dat Wijnjewoude ook
over een aantal sterke jongen mannen
beschikt.
Frans Pool.

Tom-Du kinderkleding
Even voorstellen:
Ik ben Janny Mulder en ik ben sinds januari consulente van Tom-Du kinderkleding in
Opsterland en omgeving. Tom-Du heeft kinderkleding in de maten 80 tot en met 170. Je
kunt door middel van een gezellige party bij je thuis, onder het genot van een kopje
koffie, met je vriendinnen, collega's, familie of buren leuk kleding uitzoeken.
Wil je zo'n party boeken, dan kun je bij mij terecht. Tevens houd ik een uitverkoop van de
zomercollectie op vrijdag 20 mei van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en
zaterdag 21 mei van 09.00 tot 12.00 uur. Dit is een leuk moment om kennis te maken
met Tom-Du kinderkleding.
Mijn adres is Andryssingel 28 in Hemrik, telefoon 0516 47 111 7. Mocht je nog vragen
hebben, bel gerust.

Nieuw in Wijnjewoude
PEDICURE ALMA VAN DER MEULEN
VOETEN VERDIENEN UW AANDACHT
Wanneer u zich realiseert hoeveel kilometers u in uw leven door uw voeten wordt
gedragen, is dit zeker geen loze kreet.

U kunt te maken krijgen met allerlei ongemakken, zoals eelt,
likdoorns, ingegroeide nagels etc.
U kunt heel eenvoudig zelf een aantal van deze ongemakken aan uw voeten
voorkomen door:

Goed passende schoenen te dragen met voldoende ruimte
voor de tenen;
Geen strakke sokken of kousen te dragen;
Regelmatig voetgymnastiek te doen;
Teennagels recht en niet te kort af te knippen;
De voeten dagelijks te wassen en goed af te drogen
(Vooral tussen de tenen)
Heeft u ondanks deze maatregelen toch nog voetklachten,
wacht dan niet onnodig en experimenteer niet zelf.
Laat uw voeten behandelen door een pedicure en geef uw
voeten de aandacht die ze verdienen.
ALMA VAN DER MEULEN
MEESTER GEERTSWEI 36
9241 GL WIJNJEWOUDE
TEL: 0516-480895
BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK.

Wy binne werom yn Sparjeburd!
Nei it suksesfolle útstapke nei It Damshûs yn Nij Beets spilet It Iepenloftspul Opsterlân
dit jier wer op har fertroude plakje op 'e Himrik.
Hoewol fertroud.....
Wy kinne it teaterke sawat net wer. Dizze maitiid is it iepenloftteater hielendal opknapt.
It spylflak is grutter wurden en de banken binne nij: breder en mei rêchleuning. Dat sit in
stik nofliker.
Yn it fernijde teater bringe wy dit jier De Fekke yn 'e Fûke. Sintraal yn dit stik fan
Shakespeare stiet de dwerse Katharina, âldste dochter fan de rike Scheringa. Se is
eigensinnich, hat in koart lontsje en is net fan doel har del te jaan ûnder in man. Foar har
suster Bianca binne al mear as ien man oan de doar west. Mar foar dat der mei
Scheringa oer Bianca praat wurde kin, wol hy earst syn âldste dochter te plak ha. Mar
dan komt Pedro yn 'e stêd. Hy siket in frou en de oare manlju skikke him Katharina ta.
Wat folget is in striid tusken man en frou. Om macht, mar ek om leafde. Op syn eigen
wize slagget Pedro der yn dizze fekke yn 'e fûke te krijen. Der falt in soad te laitsjen yn
dizze Shakespeare, mar der sit ek in prachtige ûndertoan yn oer in yntinse relaasje
tusken man en frou.
Data:
Oanfang:
Reservearring:
Kassaferkeap:

31 maaie (try-out), 1 juny (premiêre), 3, 4, 7, 8, 10 en 11 juny
21.00 oere
Kultureel Sintrum De Skâns; 0513 46 86 00
De Skâns op 'e Gordyk en de VVV kantoaren op 'e Gordyk en
yn Bakkefean
Entree:
€ 15,00; bern oant 12 jier € 7,50;
Foar try-out jildt spesjale priis fan € 7,50
Mei de LC koartingbon krije jo € 2,50 koarting
By de tagong krije jo der in konsumpsje op ta
Mear ynformaasje: www.iepenloft-opsterlan.nl

Zelfs uit een dwaas
komt wel eens een verstandig woord.

Amnesty International
Op de Pinkstermarkt
Zaterdag 14 mei staat Amnesty International van 10.00 16.00 uur met een stand op de
pinkstermarkt in Wijnjewoude. Onze vraag is dan aan u of u ook uw handtekening wilt
zetten voor een actie die wij dan voeren, die op dat moment het meest onder de
aandacht gebracht moet worden. 'De GROTE kracht' van Amnesty International is het
schrijven van brieven en het sturen van petitielijsten aan autoriteiten. Onze vraag aan
u: “Wilt u alstublieft onze actie steunen, door het zetten van uw handtekening?” Het
helpt echt!!!
Voor de kinderen hebben we: ballonnen, kleurplaten en blikgooien, waarbij prijsjes te
winnen zijn.
Hieronder één van de vele goednieuwsberichten.
Iraanse Leyla Mafi niet langer in direct gevaar
Eind december voerde Amnesty International, onder meer via het e-mailnetwerk, actie
voor de 19-jarige Leyla Mafi. Leyla, die volgens diverse onderzoeken de geestelijke
vermogens heeft van een 8-jarig kind, is ter dood veroordeeld voor 'misdaden
gerelateerd aan de moraal'. Ze zou in een bordeel gewerkt hebben, seks hebben
gehad met bloedverwanten, en zijn bevallen van een onwettig kind.
Op 12 januari ontving Amnesty het bericht dat de Iraanse autoriteiten, mede door de
forse druk van buitenaf, hebben besloten om te onderzoeken of het waar is dat Leyla de
geestelijke vermogens van een 8-jarige heeft. Dit onderzoek kan enkele maanden in
beslag nemen. In de tussentijd loopt Leyla dus niet meer onmiddellijk het gevaar om
geëxecuteerd te worden.

Bazaar Geref. Vrijgemaakte Kerk
18 maart j.l. hadden wij een bazaar in de Geref. Vrijgemaakte kerk.
Hier waren enkele prijsjes te winnen
Dit zijn de winnaars:
Uitslag kleurwedstrijd

Voor de kleurwedstrijd zijn dit in de categorie van:
0-4 jaar:
Nynke Bijlsma uit Ureterp
5-8 jaar:
Marcel Bosma uit Ureterp
9-12 jaar:
Tjibbe de Haan uit Wijnjewoude
Uitslag paaseieren raden

Sietske Jongsma uit Wijnjewoude
Allemaal gefeliciteerd!

Prikbord
Bedankt.
Langs deze weg wil ik iedereen graag
bedanken voor de vele blijken van
belangstelling en medeleven in welke
vorm dan ook, voor, tijdens en na mijn
verblijf in het ziekenhuis te Groningen.
Ook namens Klaas heel hartelijk dank.
Baukje Postma
Te koop aangeboden.
Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude
heeft andere computers aangeschaft,
daarom zijn de huidige Pc's te koop.
Het betreft vier complete Pc's
-pentium 233.
-64 Mb ram
-2 GB harddisk
-floppy
-netwerkkaart
-15 inch monitor
-toetsenbord
-scrollmuis
Vraagprijs € 50,00. -evt. tegen meerprijs
cd rom speler.
Te bevragen bij S. Groenewold.
Merkebuorren 97. tel 0516-481878.

Pakketten voor Polen.
In de maand juni is er geen inzameling
van pakketten voor Polen.
Opbrengst collectes.
Reuma collecte € 978.69
Dorcas collecte € 748.61
Alle gevers en medewerkenden
Hartelijk bedankt!
Appie Bosscha
TE KOOP aangeboden:
Grote skelter met verstelbare stoel en
kar (merk Berg)
Vaste prijs € 200,Tel: 481673
Jeugdtoernooi
O.D.V. Organiseert ook dit jaar weer een
groot jeugdtoernooi.
dinsdag 17 mei
D2 + F1
Aanvang 18.30 uur
woensdag 18 mei
D1 + E2
Aanvang 18.30 uur
donderdag 19 mei
B1 + F2 + E1 Aanvang 18.30 uur
vrijdag 20 mei
B2 + C1
Aanvang 18.30 uur
Komt allen de jeugd aanmoedigen!

Spelmiddag van de zondagsschool
Hallo, zaterdag 9 april 2005 hebben ze
van de zondagsschool een spelmiddag
gehouden bij de Ikeleane. We hebben
eerst een paar liedjes gezongen, daarna
kreeg je een leuke kleurplaat die je mocht
kleuren. Daarna zijn we groep voor groep
naar het bos vertrokken.
We moesten een soort rebus op lossen.
We moesten kaarten volgen, waar plaatjes van dieren opstonden en pijlen. Toen
mochten we weer verder gaan met de
kleurplaat. Vlak daarna mocht je touwtrekken.

En de meisjes wonnen steeds van de
jongens, daarna zijn we weer naar binnen
gegaan en mochten we de ark van Noach
maken want dat was het thema. Toen was
de prijsuitreiking van het spelletje in het
bos. Ondertussen hadden we een paar
patatjes en een frikadel als je dat op had
mocht je gaan of je moest nog even
wachten op je ouders. En zo was de middag afgelopen.
Gienke Jongsma.

Zaterdag hadden we spelmiddag van de
zondagsschool. Eerst gingen we liedjes
zingen en toen iedereen er was hadden
we het Bijbelverhaal over Noach. We
moesten goed luisteren want we hadden
er daarna een quiz over. Daarna gingen
we een bouwplaat van de ark van Noach
inkleuren en er vertrok al een groepje
naar het bos om de speurtocht te gaan
doen. Toen iedereen met de speurtocht
klaar was gingen we nog even touwtrekken en daarna patat eten!!
Op het laatst kregen we nog een leuke
verassing.
Het was heel leuk.

Ik vond het leuk vooral het thema de ark
van Noach en ik vond de speurtocht leuk
en het touwtrekken en het patat eten en
de kleurplaat te maken.
Garard Swijghuizen.

Corine van Hoven.

Dorcas Hulp
Pinkster hobbymarkt zaterdag 14 mei
Project Straatkinderen Ethiopië
Als mieren op een grote hoop kammen ze de vuilnishopen van de Ethiopische
hoofdstad Addis Abeba uit. Veel jonge kinderen zoeken naar iets maagvullends. Elk
eetbaar materiaal brengen ze naar hun mond. Eten is dan ook een zaak van leven of
dood. De meeste straatkinderen zijn lichamelijk en verstandelijk achter bij
leeftijdsgenoten, hebben geen sociale vaardigheden en ontwikkelen grote
gezondheidsproblemen. Ze leven van bedelen en kleine criminaliteit en hebben geen
kansen op een betere toekomst.
Samen met de lokale partner wil Dorcas kinderen uit arme gezinnen ondersteunen en
onderwijs bieden om te voorkomen dat ze ook op straat belanden. Ook worden
straatkinderen in opvanggezinnen geplaatst, waar ze voedsel, kleding, aandacht en
onderwijs ontvangen en waar ze kunnen afkicken van hun verslavingen en sociale
vaardigheden leren.
Voor deze straatkinderen willen we ons deze keer inzetten: Ook hier is weer veel geld
nodig. Met uw hulp hopen we weer een steentje bij te dragen voor een betere toekomst.
Helpt u mee?
Met vriendelijke groet,
Giro 2018 Dorcas Hulp Andijk
Dorcasdepot Fam. P. v.d. Horst tel. 481226
Voorraadkist Fam. J. Bruinsma tel 481372

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
mei
8 Weinterp

9.30 uur.
13.45 uur.
15 Duurswoude 9.30 uur.
13.45 uur.
16
22 Weinterp
9.30 uur.
13.45 uur.
29 Duurswoude
9.30 uur.
13.45 uur.
juni
5 Weinterp
9.30 uur
19.00 uur.
12 Duurswoude
9.30 uur.
13.45 uur.

Ds. J. de Roo, de Hoeve.
Hr. F. Verkade, Hoogeveen
Ds. J. de Roo, de Hoeve.
Ds. J. de Roo, de Hoeve.
geen dienst i.v.m. dienst te velde
Ds. J. de Roo, de Hoeve.
Ds. J.W. Slok, Harkema
Hr. F. Verkade, Hoogeveen
Hr. F. Verkade, Hoogeveen
Ds. J. de Roo, de Hoeve. Voorber. H.A.
Ds. J.W. Slok, Harkema. Zangdienst
Ds. J. de Roo, de Hoeve. Viering H.A.
Ds. J. de Roo, de Hoeve. Dankzegging H.A.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Mei
8
15
22
29
Juni
5
12

10.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
14.15 uur. Dienst
10.30 uur. Dienst (Pinksteren)
14.15 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
10.45 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
14.15 uur. Dienst
9.30 uur. Dienst
14.15 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
9.30 uur. Ds. J.H. Tempelman, Drachten Voorber. H.A.
14.15 uur. Ds. J.J. Verwey, Leeuwarden
9.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal. Viering H.A.
14.15 uur. Ds. M. Tel, Bunschoten. Friese dienst
Gereformeerde Kerk

Mei
8
14
15
16
22
29
Juni
5

9.30 uur. Ds. B. van Oeveren, Steenwijk. Bev. Ambtsdragers
13.45 uur. Ds. H.F. de Vries, Ternaard
19.30 uur. Massale Zangavond in de tent m.m.v. Ds Hornsveld
Boornbergum
9.30 uur. Ds. J. Knol, Smilde 1ste pinksterdag
14.00 uur. Gezinsdienst in de tent
19.30 uur. Praisezangavond o.l.v. Ds. M.S. Voet, Ureterp
10.00 uur. Ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren. 2de pinksterdag tentdienst.
9.30 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
13.45 uur. Dhr. M. Kok, Schiermonnikoog
9.30 uur. Ds. R.D. van Hornsveld Boornbergum
13.45 uur. Ds. R.D. van Hornsveld Boornbergum
9.30 uur. Ds. P. Rozeboom, Wolvega. Voorber. H.A.
Koffiedrinken in het Trefpunt
13.45 uur. Dhr. E. Terpstra, Heerenveen

Dorpsagenda
Mei
7
9
11
11
11
14
14
14
15
17
18
18
19
19
20
20+21
21
22
23
25
26
31
Juni
1
3
4
4
5
7
8
10
11
11
11
14
16
17
18
25
26

Première Iepenloftspul Hemrik
Iepenloftspul Hemrik 21. 00 uur
Iepenloftspul Hemrik 21. 00 uur
Uiterste inleverdatum voor kopij voor de Bân.
Alg. Viswedstrijd PM Oude Schouw Loting 5.30 uur
Iepenloftspul Hemrik 21. 00 uur
Iepenloftspul Hemrik 21. 00 uur
Iepenloftspul Hemrik 21. 00 uur
Iepenloftspul Hemrik 21. 00 uur
25ste O.D.V. Bosloop Start 11.00 uur.
Bestuursvergadering Sport Opsterland 20.00 uur in de Swingel
Alg. viswedstrijd Terwispel viaduct Loting 18.300 uur
Dorpsfeest
Dorpsfeest
Dorpsfeest
Hynstedei
Alg. viswedstrijd PM te Spannenburg Loting vanaf 5.30 uur.

Juli
20
23

Avondrommelmarkt
Ringsteken V.V.V.

Bloemenmarkt Sola Gratia. 9.30 tot 13.00 uur bij Ger. Kerk
DWS Mixtoernooi voor alle leden. Aanvang 19.00 uur
Ledenvergadering Sport in de Swingel. Aanvang 20.00 uur
Dames viswedstrijd Trambrug te Wijnjewoude
Jeugdviswedstrijd Trambrug te Wijnjewoude
Kledingbeurs in de tent aan de Duerswâldmerwei.
Open Acro les Longa 15.30 tot 17.30 uur
Pinkster Hobbymarkt
Open Acro les Longa 15.00 tot 16.00 uur.
GFH Jeugdtoernooi O.D.V.
GFH Jeugdtoernooi O.D.V.
Roefeldag
Koekactie Longa
GFH Jeugdtoernooi O.D.V.
GFH Jeugdtoernooi O.D.V.
Uitverkoop Kinderkleding van Tom Du bij Janny Mulder
V.V.V. Vogeltjesmarkt in de Swingel 9.00 tot 12.00 uur.
Koffieconcert Euphonia in de Ger. Kerk. Aanvang 15.00 uur
Ledenvergadering DWS in de Swingel Aanvang 19.30 uur.
Schoolviswedstrijd Compagnonsfeart te Lippenhuizen.
Pakketten inleveren voor Polen
Try out Iepenloftspul Hemrik 21.00 uur

Weggegooid geld is het duurste wat er is.

Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.
Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend tel. 0900 1127112
TIJDEN
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite
08:00 - 09:00 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten
09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur
10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen
11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen
16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof
aanwezig.
Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor
spoedgevallen bereikbaar.

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

Oplossing puzzel de Bân van april
vuurbal balspel
watermolen molensteen
kunstbloem bloempot
schoorsteen steengrill
airstrip stripboek
schoolreis reiswieg

badwater waterbed
boomwal walnoot
bloemstuk stukgoed
trouwfeest feestgedruis
stoelgang gangbaar
werkvloer vloerkleed

