
Redactie "de Bân”

Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73. tel:  48 17 12
Annie Posthumus, Weinterp 40. tel:  48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel:  48 13 91
Durk van der Veen, Merkebuorren 127. tel:  48 13 98
Klaas Greidanus, Bremerheide 20. tel:  48 14 28
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45 tel:  48 07 07

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 
7 oktober. De Bân is ook te vinden op 
www.wijnjewoude.net

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de 
Bân inleveren?
Bij voorkeur als rtf bestand via email 
deban@wijnjewoude.net Dit kan tot 
zaterdag 30 september 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op 
donderdag 28 september  binnen zijn 
bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuis-
wei 10. Te laat binnen gekomen kopij 
kunnen wij helaas niet meer plaatsen.
Klachten over de bezorging kunt u mel-
den bij: Annie Posthumus tel. 481381

Voor vragen en of inlichtingen over 
advertenties kunt u terecht bij:
K. Greidanus

In praatsje by it 
plaatsje

"Wijnjewoude breidt uit 
met huizen als kastelen”.

Van de redactie

Berichten van 
Plaatselijk Belang.

Merkebuorren
De Merkebuorren is voor de vakantie aan 
beide zijden voorzien van een 85 cm 
brede rode strook asfalt. Hoewel we blij 
zijn dat er eindelijk iets is gebeurd, blijkt uit 
reacties dat niet iedereen enthousiast is 
over het resultaat. 
Het was mooier geweest als het asfalt 
was voorzien van een klinkerprofiel, zoals 
in Lippenhuizen wel is gebeurd. Boven-
dien had de afwerking wel wat secuurder 
en strakker gekund. Op dit moment is dit 
echter het maximaal haalbare. We hopen 
dat het doel, het bevorderen van de 
verkeersveiligheid, wel is bereikt. 

N381
Provinciale Staten hebben op 17 mei 
2006 een werkkrediet beschikbaar 
gesteld om het voorkeurstrace van de 
N381 verder uit te werken, een voor-
lichtingscentrum in te richten, de finan-
cieringsbronnen en aanbestedingsvor-
men verder te onderzoeken en de 
mogelijkheden van grondverwerving te 
verkennen. 
Het infocentrum wordt gevestigd in een 
voormalige boerderij aan de Vaart 
Westzijde 14, zuidelijk van Donkerbroek. 
Vanaf het najaar van 2006 kan een ieder 
hier terecht voor informatie over het 
project. De openingstijden worden nog 
bekend gemaakt. Na de zomervakantie 
organiseert de provincie overigens ook 
nog een aantal openbare informatie-
avonden. 
Op basis van een programma van eisen 
werkt de provincie aan een voorlopig 
ontwerp van een voorkeurstrace. Hierbij 
wordt rekening gehouden met een 
dubbelbaans autoweg tussen Drachten 
en Oosterwolde. Afhankelijk van de 



beschikbare middelen wordt bepaald of 
de N381 in een keer of fasegewijs 
dubbelbaans wordt uitgevoerd. Naar 
verwachting zullen Provinciale Staten in 
het voorjaar van 2007 het tracé van de 
N381 definitief vaststellen. Daarna start 
per gemeente de bestemmingsplan-
procedure. De uitvoeringswerkzaam-
heden staan gepland voor de periode 
2010 tot 2013.
In het plangebied van de N381 zijn 4 
deelgebieden benoemd, waarvoor di-
verse onderzoeken worden verricht 
inzake de toekomstige functie van de 
huidige weg, de inpassing van recrea-
tieve voorzieningen, het (eventueel) 
terugbrengen van cultuurhistorische 
paden en het realiseren van ecologische 
verbindingen. Voor Wijnjewoude betreft 
het de deelgebieden Koningdiep/Wijnje-
terper Schar - Bûtewei - Zuid en Weinterp 
- Opsterlandse Compagnonsvaart - Peel-
rug. 
Op 3 juli jl. heeft een informatieavond 
plaatsgevonden voor Plaatselijk Belang 
en maatschappelijke organisaties (o.a. 
de direct betrokken buurtverenigingen), 

waarbij de stand van zaken van de N381 
is besproken. Vooral de landschappelijke 
inpassing van de deelgebieden is 
besproken. 

De belangrijkste uitgangspunten (samengevat) zijn:
•De huidige parallelweg kan blijven bestaan en het Wijnjeterper Schar wordt 

ontzien;
•De Bûtewei zal d.m.v. een tunnel onder de N381 doorgaan; 
•Voor de Mersken is de wens geuit om de weg af te sluiten voor alle verkeer en 

geen tunnel te realiseren;
•Bij de kruising van de N381 met het Koningsdiep is gekozen voor een brede 

overspanning met een boogvormige brug. Over een afstand van 15 meter wordt 
aan weerszijden van het Koningsdiep een langzaam oplopende oever 
aangelegd;

•De Bûtewei-zuid zal de weg d.m.v. een landbouwtunnel kruisen. Deze tunnel 
moet ook geschikt zijn voor reeën en andere dieren;

•Met als argument dat de doorgaande structuur van Weinterp vanuit 
landschappelijk-cultuurhistorisch oogpunt de voorkeur heeft boven de open-
heid van het landschap is bij de kruising met Weinterp gekozen voor een 
ongelijkvloerse kruising. De doorrijhoogte zal 4.50 meter bedragen;

•De N381 kruist de Opsterlandse Compagnonsvaart eveneens hoog. Er komt 
geen aansluiting op de Tjalling Harkeswei. Een aquaduct is voor de provincie 
geen optie, omdat de vaarintensiteit van de Turfroute niet vergelijkbaar is met 
andere situaties waar momenteel aquaducten worden aangelegd.



Door de Stichting tot het behoud van het 
buitengebied werd o.a. de vrees 
uitgesproken dat er door de hoge ligging 
van de N381 ter hoogte van Weinterp en 
de Opsterlandse Compagnonsvaart/ 
Tjallingharkeswei sprake is van geluids-
overlast. Door de provincie werd aange-
geven dat de provincie gebonden is aan 
de wet Geluidhinder. Er zijn diverse 
geluidsreducerende maatregelen moge-
lijk.
Verder werd het sluipverkeer op de 
parallelweg tussen Wijnjewoude en 't Sud 
in Drachten aan de orde gesteld, waarbij 
door de provincie werd toegezegd een 
kentekenonderzoek te houden om de 
omvang van het verkeer op de parallel-
weg in kaart te brengen. 
Op vragen of alle voorgestelde maat-
regelen op het wegennet en ten gunste 
van de landschappelijke inpassing en de 
flora en de fauna ook werkelijk worden 
uitgevoerd werd door de provincie 

aangegeven dat de provincie hierover 
met de gemeenten overeenkomsten wil 
sluiten. 
Tenslotte werd nog de verlichting langs de 
N381 aan de orde gesteld en werd 
gevraagd op welke locaties benzine-
stations worden aangelegd. Door de 
provincie werd aangegeven dat het 
provinciale beleid is om terughoudend om 
te gaan met verlichting in het buiten-
gebied. Er zijn nog geen aanvragen 
binnengekomen voor de aanvraag van 
een nieuw benzinestation langs de N381. 
Hier zal in het vervolgtraject naar worden 
gekeken. 

IDOP
We nodigen u van harte uit voor de 
bijeenjkomsten op 11 en 25 september 
in de Swingel.
Beide avonden beginnen om 19.30 uur.
Meer informatie vindt u bij het laatste 
nieuws over IDOP.

Het bestuur.

Laatste nieuws over het IDOP (Integraal 
Dorpsontwikkelingsplan)

In Wijnjewoude zijn de voorbereidingen begonnen voor het Integraal 
Dorpsontwikkelingsplan (IDOP).  Via de Bân houden we u op de hoogte.

Instellingen aan bod…
Vlak voor de vakantie (11 juli) organi-
seerden  Plaatselijk Belang, de Gemeen-
te en Timpaan Welzijn (voorheen Stich-
ting De Ploeg) een informatiebijeenkomst 
voor instellingen. 
Toen stond  de vraag centraal welke rol de 
diverse organisaties (woningcorporatie, 
thuiszorg, jongerenwerk, ouderenwerk, 
landschapsbeheer, politie) bij de planvor-
ming kunnen gaan vervullen. Het werd 
door de aanwezigen als een zinvolle bij-
eenkomst beschouwd. Verschillende 
instellingen gaven aan deel te willen 
nemen aan het vervolgtraject. Hetzij als 

deelnemer aan de plenaire bijeenkom-
sten dan wel als adviseur van een of 
meerdere themagroepen die (deel) plan-
nen voor het dorp gaan uitwerken.

Maar eerst komen de bewoners weer 
aan bod: 11 en 25 september 
Op maandag 11 en 25 september worden 
twee plenaire bijeenkomsten georgani-
seerd voor u als bewoners. Vanaf 19.30 
uur bent u van harte welkom in multifunc-
tioneel centrum De Swingel om dit 
gebeuren mee te maken. Ook afgevaar-
digden van instellingen en medewerkers 
van de gemeente zullen hierbij aanwezig 
zijn.



4.

Op de eerste bijeenkomst bespreken we 
met elkaar de uitkomsten van de discus-
sies die over de verschillende thema's tot 
nu toe zijn gevoerd. De tweede keer 
maken we afspraken over het vervolg.

Heeft u informatie of vragen?
Heeft u een opmerking, een idee, laat het 
ons weten. U kunt dan contact opnemen 
met de contactpersoon van Plaatselijk 
Belang voor het IDOP (Jeanet Rozema, 
tel. 0516-541086) of  Willie Oldengarm, 

opbouwwerker (tel. 0512-384040 of e-
mail : w.oldengarm@deploeg.nl).

We hopen u in september (weer) te be-
groeten.

Namens Plaatselijk Belang, gemeente en 
het opbouwwerk,Willie Oldengarm, op-
bouwwerker Timpaan Welzijn
 (voorheen Stichting De Ploeg)

Stichting tot behoud buitengebied Wijnjewoude 
en omstreken

Gaarne vestig ik uw aandacht op enkele 
berichten die opgenomen zijn op de 
website van de Stichting tot behoud van 
het buitengebied van Wijnjewoude in 
verband met de plannen van de Provincie 
Friesland met de N381(Drachten-Drentse 
grens). Deze plannen werden in Wijnje-
woude besproken met de projectleiding 
van deze weg. 

Het adres van onze website is:
 www.n381.cciwns.com
De berichten, waaronder een verklaring 
van de voorzitter van onze stichting, zijn 
opgenomen onder 'laatste nieuws' op de 
homepage van deze site.  
N. Sickenga secretaris stichting tot 
behoud buitengebied Wijnjewoude en 
omstreken tel. 0516-492210

Beter dat het kind huilt dan de vader.

Dorpsgenoot gepromoveerd 

Op 16 juni jl. is Taeke Tuinstra (Weinterp 37) gepromoveerd aan de Universiteit Twente.
Zijn proefschrift draagt de titel “Administrators Matter: An institutional approach to their 
effects on social security benefitts”, en behandelt het economisch effect van 
uitvoeringsinstanties op het gedrag van werklozen. Meer dan voorheen worden 
werklozen namelijk geacht te solliciteren en passend werk te aanvaarden op straffe van 
een uitkeringskorting. Een door Taeke zelf ontworpen economisch model dicht hier 
belangrijke effecten aan toe en werpt een nieuw licht op de effectiviteit van het 
hedendaagse sociale zekerheidsbeleid.  
Taeke Tuinstra is werkzaam als docent economie aan de Noordelijke Hogeschool in 
Leeuwarden, opleiding Management Economie en Recht.



Bedrijfspresentatie

Bedrijfsreportage over de Kapsalon, ja waar zal ik beginnen. Maar bij het begin; het 
"ontstaan" van Kapsalon 't Leantsje, dames-en herensalon.
 
Na ruim 1 jaar in Akkrum, bij een leraar 
van de kapperschool, gewerkt te hebben, 
kwam ik bij Thijs Wijngaarden terecht.
Thijs, Anje en hun kinderen kende ik al 
vanaf mijn kleuterjaren, ook ging ik wel 
met Thijs of met een kapster die bij hun 
werkte mee als model.
Dus die stap was niet zo moeilijk maar om 
in je eigen dorp te werken (als leerling nog 
wel) vond ik wel een hele grote stap! Het 
viel reuze mee.
De maandags de hele dag en ’s avonds 
naar school, dinsdags t/m zaterdags 
werken. Op school kwamen Anje 
(collega) en ik bij elkaar in de klas.
Toen er plek bij Thijs kwam, stelde ik haar 
hiervan op de hoogte. Ondertussen 
werkte ik al 2 1/2 jaar bij Thijs en samen 
met Anje nog eens 10 jaar.
Tot Thijs met de mededeling kwam dat hij 
ging stoppen met de kapsalon en met de 
vraag kwam of ik dit niet door wilde zetten.

Is dit wat ik wil? Kan ik dit allemaal aan? 
Na 1 jaar diep nadenken, voorbereiden en 
bouwen, wat Jurjen (mijn man) groten-
deels zelf heeft gedaan, kwam het 
moment van stoppen bij en van Thijs. Na 
1 week "pauze" ben ik op 02 - 01-' 01 met 
Kapsalon 't Leantsje begonnen en is Anje 
gelijk bij mij in loondienst gekomen. Na 
een paar maanden bleek het te druk en is 
Lydia erbij gekomen. Zij is ook weer snel 
vertrokken want ze vond een werkplek in 
haar eigen woonplaats. Voor haar moest 
wel weer vervanging komen want ik was 
ondertussen in blijde verwachting van ons 
tweede kindje.
En daar was Corrie! Ook haar en haar 
familie kende ik al want zij heeft jaren in 
Wijnjewoude gewoond.
We hebben het erg leuk en gezellig met 
z'n drietjes. Onze leeftijden (we zijn nog 
piepjong!!) verschillen niet veel, we zitten 
zo'n beetje in het zelfde wereldje en het 
klikt prima en dat werkt zo weer lekker 
door tot in de salon.



De naam, Kapsalon 't Leantsje, is dus niet 
naar mij vernoemd want dat vind ik wat 
"bazig" klinken tegen over mijn collega's 
en dat wil ik beslist niet maar gewoon naar 
de straat: Loksleane.
Mijn heit (Freerk Duursma) heeft een 
bescheiden naam/uithangbord gemaakt. 
Van de gemeente mocht er niet 
uitbundige reclame buiten staan net zoals 
we beslist op afspraak moesten werken.
Anje, Corrie en ik zijn ervaren kapsters, 
maar de mode veranderd elk jaar en daar 
moet je in dit vak goed mee op de hoogte 
blijven. 

Daarom volgen wij elk jaar cursussen die 
over de laatste haartrend gaan; knip-
technieken/stylen, kleuren-high-lights, 
omvormingen-permanenten ect. En over 
de nieuwste ontwikkelingen van onze 
kwaliteitsproducten waar wij mee werken 
en dat zijn Wella en Chenice.
Wij werken alle drie een paar dagen in de 
kapsalon, waar we proberen iedereen 
"stijlvol" en tevreden naar huis te laten 
gaan.
Kom gezellig een keer langs voor een 
haarbehandeling of advies. De koffie 
staat altijd vers klaar!

                                                                                               
                                          Openingstijden

Dinsdag    van 8.30 -11.45 en van 13.10 -18.00 uur  Ymkje
Woensdag    van 8.45 - 12.30 en van 13.00 - 18.00 uur Anje
Donderdag  van 8.30 - 12.00 en van 13.00 - 18.00 uur Anje en Corrie 
Vrijdag         van 8.30 - 12.00 en van 13.00 - 18.00 uur Corrie en Ymkje
Zaterdag    van 8.00 - 12.00 uur                                     Anje en Ymkje

 Tel. 0516-480630
 

Vriendelijke Groeten van  Anje, Corrie,
                                    Jurjen en Ymkje.

CMV Euphonia

Op zaterdag 23 september komen wij weer bij u aan de deur met overheerlijke 
slaatjes. Vanaf 9.30 uur kunt u ons bij u aan de deur verwachten.

U steunt deze actie toch ook!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

CMV Euphonia



Ylze Lindeboom (Wijnjewoude) doet mee in de 
openingsceremonie van het WK atletiek 2006

Showteam JoRate uit Drachtster Compagnie is gevraagd door film- en 
televisieproducent IDTV om mee te draaien in de openingsceremonie van het WK 
Atletiek 2006. Ylze Lindeboom uit Wijnjewoude is lid van dit showteam en zal dus 
meedraaien in deze ceremonie. Zij traint hiervoor in Drachtster Compagnie onder 
leiding van Renate van der Woude. Van 2 tot en met 10 september vinden in Assen de 
'IPC Athletics World Championships' plaats. Ruim 1200 sporters uit 72 landen binden 
de strijd met elkaar aan. 

Op zaterdag 2 september produceert 
IDTV de openingsceremonie van het 
toernooi in het ijsstadion De Smelt in 
Assen. Het programma begint natuurlijk 
met de binnenkomst van de sporters. 
Daarna volgt er een theatrale en 
spectaculaire show van ongeveer 10 
minuten. Prinses Margriet zal het toernooi 
officieel openen. Het evenement wordt 
afgesloten met een miniconcert van Belle 
Perez. De theatrale show is gebaseerd op 
de fases en emoties die een sporter 
beleeft. Van warming up, via training en 
wedstrijd naar blessures en inzinkingen. 
Uiteindelijk volgt natuurlijk toch de 
overwinning. De show wordt gemaakt 
door choreograaf Gerald van Windt en 
bevat veel muziek, dans, human beatbox, 
operazang, trampolinespringers en nu 
dus ook acrobatiek en turn(st)ers van 
show- en stuntteam JoRate! 

JoRate onder leiding van Renate van der 
Woude en Roel Oosting is in nauw 
overleg met film- en televisieproducent 
IDTV om tot een mooi product te komen. 
Daarnaast werkt van der Woude aan de 
choreografie van het acro- en turn-
gedeelte, dit gebeurt in overleg met 
Gerald van Windt. Van Windt is een van 
de meest gevraagde en “hottest” 
choreografen van Nederland. Als “Street-
dance-pionier” is Gerald dè autoriteit in 
Nederland op het gebied van de heden-
daagse dansstijlen binnen de videoclip-
cultuur. Hij werd landelijk bekend als 
choreograaf van tv shows als Idols en het 
Nationaal Songfestival en als jurylid van 
o.a. The MTV Shakedown-The European 
edition van Wade Robson en de 
Soundmixshow. 

Op zijn resume prijken grote namen als: 
Mariah Carey, Gordon, TMF 
awards, MTV arwards, LL 
Cool J, Lionel Richie, etc. In 
samenwerking met deze 
choreograaf werkt show- en 
stuntteam JoRate mee aan 
deze openingsceremonie. 

De openingsceremonie vindt 
plaats op 2 september tussen 
20:00 - 22:00 uur in Assen en 
zal uitgezonden worden op tv. 

Het hele spektakel wordt in 
meer dan 60 landen uitge-
zonden op TV. 



Muziek Koepel.

Er zijn nu al mensen die zeggen, "we hebben het gevoel dat de koepel hier nooit weg is 
geweest". Dit werd opgemerkt tijdens de feestelijke opening van de huidige muziek-
koepel op zaterdag 30 april 1988. Exact 50 jaar na de eerste ingebruikname. 
                                                                                                                  

Dit gebeuren was de derde officiële 
opening in de historie van iets unieks in de 
verre omtrek, de muziekkoepel van 
Wijnjewoude, herrezen op de plek waar 
hij thuishoort en een daad van herstel van 
oude luister, volgens veler mening. 
Bovendien gebouwd van degelijk, 
praktisch onderhoudsvrij materiaal.

Wat vooraf ging: 
Voor het eerst was er sprake van een 
muziekkoepel in 1934. 
Op 30 april 1938 was de feestelijke 
opening en al snel werd de koepel een 
belangrijk centrum in het dorpsgebeuren. 
Regelmatig  werden door de muziek en 
zangverenigingen opvoeringen verzorgd. 
Befaamd is nu nog altijd, dit werd even-
eens bij de opening in 1988 gememo-
reerd, de feestelijke intocht van de be-
jaarden bij de terugkeer van hun jaarlijks 
reisje. Nagenoeg het hele dorp was dan 
aanwezig bij de koepel waar  muziek-
korps "Euphonia" hen op een aubade 
trakteerde.

Ook als oefenruimte was de koepel, 
althans bij goed weer, bijzonder geschikt 
en het bracht wat leven in de brouwerij 
van de rustige buurt. 

In de jaren '50, toen de dorpse blik wat 
ruimer werd, ging de belangstelling voor 
het interne dorpsgebeuren wat achteruit. 
Het onderhoud van de koepel liet wat te 
wensen over en het toenemende verkeer 
zorgde voor verstoring van de uitvoering-
en of oefensessies. Voor de koepel dreig-
de een roemloos einde in 1958.

 (opm.) Jaartallen eindigend op een 8 zijn 
kennelijk belangrijk voor de 8 hoekige 
koepel.
  In de hierna volgende periode wordt de 
koepel steeds wat oneerbiedig als tent 
betiteld.

Een agendapunt van de bestuursver-
gadering op 10 maart 1958 van de toen 
nog jonge V.V.V. Duurswoude was, het 
aanbod van het korps, om de muziektent 

over te dragen aan de VVV. 
Tevens zal de tent dan verplaatst 
moeten worden naar het 
sportterrein nabij de N.H. kerk 
beter bekend als het "Ieken-
hiem", mits het staatsbosbe-
heer als eigenaar van het terrein 
dit toestaat. Er word besloten dit 
punt alsnog op de agenda te 
plaatsen van de algemene jaar-
vergadering die gehouden zal 
worden op 17 maart 1958.
Op deze vergadering word 
uitvoerig de overname van de 



muziektent besproken. Het 
bestuur ziet wel toekomst voor 
de tent op die plaats in 
verband met het opkomende 
toerisme in ons gebied. Juist 
daarom is het V.V.V. immers 
opgericht. Om de gasten zo nu 
en dan wat vermaak te bieden 
zou dit een mooie gelegen-
heid zijn. Met de muziek-
vereniging delen ze dezelfde 
mening dat de plaats in het 
eikenbos de juiste en ge-
schiktste is.
Volgens timmerman Keuning 
moet de tent in zijn geheel 

verplaatst worden, vooral de kap. De omvang is naar zijn mening mogelijk met een 
meter doorsnee te vergroten naar 7 meter. 
De kosten om het geheel te vervoeren en weer op te bouwen worden door hem 
geraamd op een 500 gulden.

Dat men destijds snel kon handelen blijkt vervolgens;
Toen iedereen het met de overname eens was werd er staande de vergadering de 
volgende besluiten genomen:

1. Het werk dat bij de verplaatsing geschied, liefdewerk moet blijven.
2.  Het materiaal dat er bij gebruikt moet worden, betaald zal worden.
3. Om de beraamde onkosten van ± f. 500,00 te kunnen betalen, zal een bazaar 

gehouden worden op 26 maart 1958 in café Dijkstra.
4. Het muziekkorps genegen is bij optredens in de tent op de nieuwe locatie, een 

entree heft ten bate van het V.V.V.

   
De binnen een tijdsbestek van 10 dagen 
georganiseerde bazaar werd een groot 
succes met een bruto opbrengst van 
f.750,00, waar na aftrek van ± f.200,00 
onkosten netto f.550,00 van overbleef.
Inmiddels was er toestemming van 
staatsbosbeheer om de tent te plaatsen 
tussen de bomen  van het Iekenhiem aan 
de westkant van het sportveldje, later en 
nu nog kampeerpaspoort terrein. Tussen 
de tent en het publiek was er de 
waterlossing als afscheiding.

Voortvarend gaat de verhuizing van start 
in de zomer van 1958. De laatste loodjes 

van opbouw wegen als zovaak zwaar. In 
de bestuursvergadering van november 
'58 zullen de timmerlieden verzocht 
worden om s.v.p. zo spoedig mogelijk de 
muziektent op te bouwen. "Daar dit al zo 
lang duurt word er op aangedrongen, 
spoed te maken". 
Zorgwekkend zijn de berichten op de 
algemene ledenvergadering van 23 
februari 1959. Er word gevraagd om meer 
financiële stuwkracht voor de vereniging 
vanwege de verplaatsing van de muziek-
tent. De penningmeester blijkt nog f.16,13 
in de kas van de tent te hebben. Hiervoor 
moet de tent nog "afgedaan en geverfd" 
worden.



Alles is toch  op zijn pootjes terecht 
gekomen want in het jaarverslag over 

de1959 staat dat op de avond van de 6  juni 
Burgemeester Harmsma van Opsterland 
op het prachtige sportveldje annex 
kampeerterrein van staatsbosbeheer de 
opening verrichte. De avond werd verder 
gevuld met een concert van muziekkorps 
Euphonia, drie plaatselijke zangkoren en 
nog een kinderkoor. " In tige slagge juon 
mei in smite folk ". Aldus de schrijver.

De geschiedenis herhaald zich na deze 
tweede opening.
Aanvankelijk was de belangstelling voor 
en het optreden in de muziektent groot. 
Uit de verslaggeving in het VVV archief 
blijkt dit. Er zijn zelfs een paar muziek en 
zang concoursen geweest. In de loop van 
de beginjaren '60 ging het bergafwaarts 
met de animo voor de tent door diverse 
oorzaken. De weersomstandigheden 
zaten een paar maal tegen. Bij een 
optreden in de avonduren moest er voor 
verlichting gezorgd worden daar anders 
de muziek en zangstukken niet gelezen 
konden worden. De stroomvoorziening 
via een kabel bij de fam. De Haan 
vandaan, kon wel maar was niet ideaal.
Onder de hoge bomen van het Iekenhiem 
was het geen gezond klimaat voor de 
muziektent. Het onderhoud bleek zeer 
intensief en kostbaar, met de 500 gulden 
van de 50er jaren kon plotseling lang zo 
veel niet meer gedaan worden in de 60er 
jaren.

Andermaal dreigde vergetelheid en een 
roemloos einde voor de muziekkoepel 
van Wijnjewoude.

Alleen de klippen waarop de koepel stond 
herinneren nog aan een luisterrijk ver-
leden. Maar de koepel werd eigenlijk nooit 
vergeten. Dat was in de midden 80er 
jaren de aanzet tot een aanvraag van 
Plaatselijk Belang bij de gemeente 
Opsterland om financiële steun. Als 
beeldbepalend object werd de koepel 
aangedragen voor het stads en dorps 
vernieuwing fonds. Uiteindelijk kreeg men 
f. 31.000,00 gemeentelijke subsidie. Door 
de plaatselijke bevolking werd f. 6.000,00 
bijgedragen. De totale kosten voor de 
nieuwe koepel bedroeg f.40.000,00.

Als resultaat was er dus de feestelijke 
opening op 30 april 1988, waarmee dit 
historisch verhaaltje begon.
Gebouwd van degelijk, praktisch onder-
houdsvrij materiaal. Bouwbedrijven Jeen 
Posthumus en v/d Sluis hebben destijds 
goed werk geleverd blijkt na bijna 20 jaar.
Het gevolg is dat wij als Wijnjewoudemers 
en de vele passanten nog lang kunnen 
genieten van dit beeldbepalend object in 
ons dorp.
Jammer, dat er zo goed als niks in, om en 
met de muziekkoepel gedaan wordt.
Hopelijk is dit stukje geschiedenis mede 
aanleiding, de koepel meer bij het 
dorpsgebeuren te betrekken, op handen 
te dragen en niet weer door de vingers te 
laten glippen.
Wie weet wellicht een kentering ten 
goede in 2008 ??.      

Beter niet gebeurd dan later betreurd.

Voor activiteiten van het WAW zie het jaarboekje of op de dorpsagenda.



V.V.V. ''Duurswoude'' te Wijnjewoude
 
Even een terugblik op onze activiteiten van de laatste twee maanden.
 
15 juli, een mooie warme zaterdagavond in Wijnjewoude. Er klinkt gekletter door de 
straten, er rijden acht herauten door het dorp om het ringrijden aan te kondigen dat voor 

stede 20  keer plaats vindt.

Om 19.00 uur gaan we van start. Eerst 
een kennismakingsronde met de acht 
herauten voorop.
Zo maakt het publiek alvast kennis met de 
menners en de steekster en de mooie 
gepoetste rijtuigen, boerenwagens en de 
gekamde paarden. Ieder kon zo zijn of 
haar favoriet kiezen want er was ook een 
publieksprijs.
De gang zat er goed in, soms hoorde je 
een kreet uit het publiek ''even wat 
rustiger aan''.
Voordat je het in de gaten kreeg waren de 
vier rondes al gereden.
De eerste prijs was voor K. Zijlstra met 
steekster Durkje Veenstra. Deze wist alle 

de
40 punten binnen te slepen. De 2  prijs 

de
was voor combinatie L v.d. Ley. De 3  prijs 
was voor combinatie G. Jongsma.
Het publiek koos voor het schoonste ge-
heel van het Fries ras combinatie  H. v. 
Veen. Van de KWPN. Combinatie M. 
Veenstra en van de overige rassen S. 
Meerman.
Uit de ingeleverde inlegvellen werd er één 
uitgetrokken, deze won de publieksprijs.

De gelukkige was Anneke Oosterwoud uit 
Beetsterzwaag. Deze was te logeren bij 
pake en beppe op de Loksleane.
We kunnen terugzien op een mooie 

steavond, en kijken nu al uit naar de 21  
keer.
 
24, 25, 26, 27 juli, het fietsen is aan de 
beurt. De avonden waren zwoel en er 
waren mooie tochten om te fietsen. Er 
deden in totaal 117 genoteerde fietsers 
mee. 
Deze hebben op de vierde avond hun 
medaille in ontvangst genomen en 
konden daarna nog even gezellig nazitten 
bij de Stripe onder het genot van een 
kopje koffie of een ijsje met een muziekje 
erbij van de Slûskesjongers 
 
Zoals al eerder had vermeld was de 
eerste avondmarkt te nat. De tweede te 
warm, het was boven de 30 graden er er 
waren 34 standhouders. Op de derde 
kwamen 61 standhouders; het was wel 
een gezellige markt. Wat het publiek en 
de standhouders deze avond wel moes-
ten missen was dat de kantine van ODV 
was gesloten i.v.m. een verbouwing.
We hopen dat de avondmarkten er vol-
gend jaar beter uit komen.
 
Nu rest ons nog de twee laatste rommel-
markten van dit jaar. Deze worden 
gehouden op 6 sept. en 4 okt. Dan zit het 
er weer op voor de V.V.V. We zijn al aan 
het brainstormen voor het komende jaar 
en hopen  jullie ook dan weer van dienst 
te kunnen zijn.

 Het bestuur



Geef de pen door.

In de vorige Bân is de naam weggevallen onder het stuk;  
Geef de pen door.
Dit was een stukje van Jarl en Anita Westerouen van 
Meeteren.
Als je je best doet een stukje te schrijven mag je naam ook 
best genoemd worden, dus bij deze nog even deze 
vermelding.

En dan hier de nieuwe geef de pen door.

Toen ik in maart 1979 uit Rotterdam naar 
Friesland ”emigreerde” begonnen bij 
Meppel al de hoge sneeuwmuren. Het 
was dus kort na de bekende sneeuwrijke 
winter. Later hoorde ik dat mijn huidige 
huis wekenlang geïsoleerd is geweest 
met tenslotte een lege LPG-tank en 
bevroren waterleiding en radiatoren. Zo 
moeilijk heb ik het hier nooit gehad. Een 
beetje sneeuw om te kunnen langlaufen 
is wel welkom. Evenals aardgasaan-
sluiting.

Mijn reisdoel was Beetsterzwaag en wel 
het revalidatiecentrum Lindensteyn, toen 
nog uitsluitend voor kinderen. Daar kreeg 
ik een tijdelijke woning van waaruit een 
huis moest worden gezocht. Op de fiets 
verkende ik de omgeving, en zo ontdekte 
ik de prachtige Duurswouder heide. 
Dwars over deze heide rijdend bereikte ik 
de Biskopreed, en ik zag direct het bord 
“huis te koop”. En ik herkende ogen-
blikkelijk het “huis van mijn dromen”. Nog 
steeds ben ik er tevreden mee.

Toch ben ik niet lang daarna weg geweest 
(naar een revalidatiecentrum in het 
Westen – 10 jaar). Maar het huis was er 
nog (bewoond door vrienden) zodat het 
makkelijk was terug te keren toen de tijd 
daar voor rijp was. En weer later kwam de 
tijd van pensionering, maar geen tijd voor 
freewheelen. Want tot heden vragen 
verschillende verpleeghuizen uit de regio 
mijn assistentie. Eigenlijk heb ik niet 
genoeg tijd voor één van mijn voornaam-
ste hobby's: cello spelen in een ensemble 
en met een pianist. Er gaat niets boven 
klassieke kamermuziek. En dan moet ook 
nog het gras gemaaid worden!

Via verre omwegen was mijn weg naar 
Wijnjewoude: jarenlang scheepsarts, 10 
jaar Zwitserland, Rotterdam. En ben ik nu 
enigszins een Fries geworden? Ik blijf een 
surrogaat, maar het dagelijkse Friese 
taalbad tussen mijn ziekenverzorgsters 
helpt wel. En in Wijnjewoude en tussen de 
bewoners voel ik me thuis. Dat besef ik 
vooral wanneer ik het drukke westen heb 
bezocht….. En de heide is weer in bloei!

Graag geef ik de pen door aan Margot 
Witlox, Jan Hofswyk 1

Max Cramer, 
Biskopsreed 7.



NBvP, Vrouwen van Nu.

Ons programma ziet er als volgt uit:
6 sept. Mevr.Y.de Jong: Voetverzorging en voetreflexologie
20 sept. Mevr. Tr. Postma-Friso : Herinneringen aan de oorlogsjaren in Wijnjeterp
18 okt. Mevr. J. de Jong: Voeding en ouder worden.
25/26 okt. Mevr. M. Faber-de Jong: Herfststukjes maken.
22 nov. Verrassingsprogramma door het ééndagsbestuur.
20 dec. Kerstbroodmaaltijd met optreden van de Friese schrijfster Auck 

Peanstra.
3 jan. Nieuwjaarsmorgen.
17 jan. Jaarvergadering.
6 febr. Bezoek aan bakkerij v.d.Molen.
21 febr. Wereldmodewinkel “Sari” uit Joure, met o.a. een modeshow.
14 maart Toneelstuk in “De Wier” te Ureterp met drie andere afdelingen.
21 maart “De Fûgelhelling uit Ureterp.
18 april De Hr. A. Pebesma : Flora en Fauna in Iran.

In het zomerseizoen wordt er één keer in de veertien dagen gefietst of gewandeld.
Ieder jaar is er een reisje; we organiseren excursies, zoals bijv. afgelopen mei naar 
Omrop Fryslân.
Verder is er een leesgroep, een volksdansgroep en een quiltgroep.
U ziet, onze afdeling is volop in beweging. Hebt U interesse in ons uitgebreide 
programmaboekje, bel dan naar: R. v.d. Meulen-Meijer, tel: 481639 of met

      A. v.d. Heide-Lenting, tel: 481977

Natuurlijk verwelkomen we U ook graag als gast bij één van onze 
afdelingsactiviteiten.

Het  Bestuur

Binnen  de NBvP, Vrouwen van Nu 
kunnen vrouwen elkaar in een gezellige 
sfeer ontmoeten, creatief bezig zijn en 
kennis opdoen.
Dit heeft het bestuur van de afdeling 
Wijnjewoude-Hemrik met inspraak van 
de leden voor het seizoen 2006-2007 in 
hun programma geprobeerd te 
verwezenlijken.

Beter lekker maar tekort, 
dan vies van een vol bord. 



Longa nieuws
Na een heerlijke lange vakantie beginnen we komende week weer met de lessen. 
We beginnen het seizoen met een nieuwe enthousiaste turntrainster Esther v.d. 
Zee. Onze vorige trainer heeft een volledige baan in het bedrijfsleven aangenomen 
en moest stoppen met lesgeven.

Activiteiten:
Vandaag,  2 september, doen we mee met de Willedei op het schoolplein naast de 
Swingel. 
Ons programma ziet er zo uit:
                  16.00 uur   Streetdancers o.l.v. Roos de Palm
                  17.00 uur   Springgroep o.l.v. Lara Valkman 
                  18.30 uur   Selectieturnsters   o.l.v. Lara Valkman en Hanneke v.d. Lei
                  19.00 uur   Acro beginnersgroep o.l.v. Margje v.d. Lei en Natascha Jamin
                  20.00 uur   Acro wedstrijdleden  o.l.v.  Margje v.d. Lei en Natascha Jamin 

Het beloofd een wervelend optreden te worden en onze leden hebben veel zin om het u 
te presenten. Kom allemaal kijken op de Willedei!

Help, wie komt onze springgroepen versterken?????:
In de springgroepen is nog plaats voor kinderen/jongeren die willen voelen hoe het is 
om een salto te maken, over de kast te springen, op de trampoline in de valkuil te 
springen enz. 
Samen plezier maken staat voorop. Vooral in de groep  op vrijdagavond voor jongeren 
vanaf 12 jaar hebben we springers nodig. Zijn er op vrijdag, 8 september te weinig 
springers, dan moeten we helaas met deze les stoppen.  Kom vanaf half zeven gratis 
een spring les meedoen.
Zie rooster hieronder wanneer je kunt komen trainen.

Rooster:
Maandag 15.30-16.30    kleutergymnastiek Anke Posthumus

16.30-19.00 acrogym. Margje v.d. Lei
Dinsdag   8.45-  9.30 ouder en kindgym. Sigrid Hof

15.30-16.30 springen b.o.( trampo, kast e.d.) Lara Valkman 
                     16.30-19.30 selectieturnen dames Esther v.d. Zee
Woensdag   17.30-18.15 streetdance 6 t/m 9 jaar Rhoschelyn de Palm
                     18.15-19.00 streetdance 9 t/m 12 jaar Rhoschelyn de Palm

19.00-19.45 streetdance 12 t/m 20 jaar Rhoschelyn de Palm      
19.45-20.45 aerobics en steps volwassenen Rhoschelyn de Palm

Donderdag 15.45-17.15 recreatiegymnastiek 6 t/m 9 jaar Loeky de Ruiter
17.15-18.45 recreatiegymnastiek 9 tot 15 jaar Loeky de Ruiter

Vrijdag 15.30-16.30 acrogym beginners vanaf 6 jaar Margje v.d. Lei
16.30-18.30 acrogym gevorderden Margje v.d. Lei
18.30-19.30       springen v.o. (trampo, kast e.d.) Natascha  Jamin

Zaterdag  9.00-12.00 selectieturnen Esther v.d. Zee
12.00-13.30       acrogym Margje v.d. Lei
13.00-14.30 acrogym Margje v.d. Lei

Inlichtingen : Sietske Brouwer, Merkebuorren 73 tel. 0516-481995
Of email: bestuur@longawijnjewoude.nl 
Of kijk op onze website:  www.longawijnjewoude.nl



Meer Bewegen voor Ouderen

Kom uit uw stoel, laat de boel de boel. 
Ga 's middag om 2 uur naar;
“Meer bewegen voor Ouderen” MBOV
Moeilijk is het niet
Voetjes van de vloer, handen uit de mouwen
Tot slot spelletjes doen met elkaar.
Daarna uitrusten onder het genot van een
kopje thee met iets lekkers
U komt toch ook?
Tijd: 6 sept 2 uur beginnen we.
Plaats: Geref. Kerk gebouw Wijnjewoude.

De Zonnebloem

Op woensdag 11 oktober is onze Regionale Ontspanningsmiddag, die deze keer 
gehouden zal worden in Duinen Zathe te Appelscha.
We beginnen om 14.00 uur en het duurt tot 17.00 uur.
Deze middag wordt verzorgd door het Zonnebloem Theater Tournee. Medewerkers zijn 
Danny de Munk, Harry Slinger, Pamela Teves en Ellis van Laarhoven.
Het programma heet: Het Heilig Vuur. Het is een muzikaal toneelstuk speciaal 
geschreven voor de Zonnebloem  Het verhaal speelt zich af aan de rand van een klein 
dorpje in het Nederland van 1900, waar een groep zigeuners is neergestreken.
Er wordt sfeervolle en opwindende zigeunermuziek ten gehore gebracht, maar ook 
liedjes van Brel, Aznavour, Johnny Jordaan, Willy Albertie en zelfs Kees Pruis enz.
Heeft u belangstelling om dit muzikale toneelstuk mee te maken, dan kunt u zich 
opgeven bij G. Beute tel. 0512-301583 of A. Posthumus tel. 0516-481635 graag voor 
15 september.
Het vervoer wordt voor u geregeld. De kosten zijn 
€ 11,-- per persoon.
Wij willen iedereen nog even bedanken die in juni 
een lot van ons hebben gekocht.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het werk van de 
Zonnebloem dan horen wij dat graag. Vrijwilligers 
zijn van harte welkom. 

Het bestuur.

Huwelijkstrouw, 
gezond voor haar én voor jou! 



Prikbord

Bedankt

Beste Wynjewâldsters

Ús mem
Aafke Koopstra-Bouma, 

hat doarpskrante de Bân altyd mei in 
protte nocht lêzen. Ek wie hja út 
oertsjûging stiper fan in protte ferienings 
yn it doarp. 
Spitigernôch is hjiroan in ein kommen.
Ús mem is tiisdei 15 augustus hommels 
ferstoarn yn sikehûs Nij Smellinghe.
Wy hawwe folle bliken fan meilibjen krige 
út Wynjewâld.
It hat ús tige goed dien.

De bern.

Gezocht
Attentie

Wil degene die onze PTT brievenbus 
gestolen c.q. meegenomen heeft, deze 
ook weer terug bezorgen op Opper-
buorren 12, bijvoorbaat onze hartelijke 
dank.

 Fam. Joustra.

Nieuwe oogst.

We hebben weer heerlijke nieuwe 
bloemenhoning.

Fam. P. Hessels, 
Te Nijenhuiswei 14

Najaarsactiviteiten in Kirtan
 
Na de zomer starten er weer verschillende activiteiten in Kirtan aan de Tjalling 
Harkeswei 75. Op maandag 4 september is er van 19-20 uur een open les adem- en 
bewegings Yoga. De lessen starten dan op maandag 11 september van 18.30-19.45 
uur en 20.15-21.30 uur. Op dinsdag 12 september is er les van 09.15-10.30 uur. 
Donderdag 14 september is er om 20 uur een informatie avond over meditatie. Over de 
verschillende meditatie activiteiten (cursussen, dagen en week-ends) van Kirtan wordt 
dan  uitleg gegeven. Op donderdag 21 september start er een meditatie cursus voor 
mensen die graag willen ervaren wat meditatie voor hen kan betekenen. Voor meer 
informatie of opgave is het tel.nr. 0516 471688; op www.kirtan.nl kunt U verder 
uitgebreid alle informatie vinden.

Ouderensoos Wijnjewoude

Het is bijna zover, donderdag 14 september beginnen we weer.
Een reisje met Wiebenga busonderneming naar een fruitbedrijf in de Noord Oost 
Polder, vervolgens een rondrit door mooi Gaasterland. En tot besluit een heerlijk diner 
in Joure. Dit alles voor € 30,00.
We hebben al veel deelnemers, maar als u nog mee wilt, er zijn nog wel enkele 
plaatsen. Nooit mee geweest? U weet niet wat u mist! Het zijn heel gezellige reisjes. 
Probeer het ook eens. Graag opgave bij een der bestuursleden. Wilt u om 12.45 uur bij  
het Wâldhus aanwezig zijn? We vertrekken om 13.00 uur en hopen om ± 8.00 uur 's 
avonds terug te zijn.

Het Bestuur.



Youth Alpha

'If you don't look you can't find’

Kun jij het begrijpen? Dat christenen zeggen en zingen dat 'Jezus liefde is', terwijl de 
wereld vol is met oorlog, honger, mishandeling, misbruik en ander onrecht. En als er al 
een God is, waarom zie ik daar dan zo weinig van? En zou die God naar mij omkijken? 
Hoe zit het eigenlijk met al die verschillende geloven? Christen, moslim, jood…. 
Waarom ben ik hier op aarde? Wat voor zin heeft het?

Allemaal vragen waar jij mee zou kunnen zitten. Wil jij al je vragen kunnen stellen? En 
zou je willen weten wat mensen bezielt om radicaal voor Jezus te gaan? Kom dan naar 
de Youth Alpha Wijnjewoude. Dan zoeken we samen met andere jongeren de 
antwoorden op jouw vragen. 

Youth Alpha Wijnjewoude staat op het punt om van start te gaan  
en daarom zijn we op zoek naar 'JOU' 

Youth Alpha is er voor jou, als je: 
  - meer over het christelijk geloof te weten wilt komen 
  - sinds kort christen bent
  - zin hebt om de basics van je geloof op te frissen
  - gewoon zin hebt in een gezellige zondagavond
  - …..

Hoe werkt het?
Youth Alpha is er voor jou. Dat wil zeggen dat je helemaal jezelf mag zijn. Je mag elke 
vraag stellen, maar als je alleen wilt luisteren is dat ook prima. Samen zoeken we naar 
antwoorden en onderzoeken we het christelijk geloof.
De Youth Alpha bestaat uit 10 zondagavonden, in MFC de Swingel, en een weekendje 
weg. Elke avond beginnen we met een heerlijke maaltijd, die voor ons bereid zal 
worden door de beste koks uit Wijnjewoude. 
Elke keer bespreken we een onderwerp, zoals:

•Wie is Jezus?
•Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? 
•Wat doet de Heilige Geest? 

De avonden staan bekend als leerzaam, maar ook als zeer gezellig.
Meer weten?
Kom naar de introductie avond op zondag 3 september in het MFC 'de Swingel'. De 
avond zal beginnen om 19.30 uur. Op deze avond kan je meer informatie krijgen, je 
opgeven of gewoon een beetje van de sfeer proeven.
Bel voor meer informatie Jan Veninga: 0516 480876 of 0650983386
 
 

Surf naar www.youthalphawijnjewoude.nl

Tot ziens!



Zondag 8 Oktober a.s.
Themadienst  in de Gereformeerde Kerk Wijnjewoude

Aanvang: 19.30 uur.

Tijdens deze dienst wordt medewerking verleend door de Federatie. Deze 
bestaat uit 3 Gosperkoren uit Gorredijk, Ureterp en Wijnjewoude.

Iedereen is welkom en na de dienst is er gelegenheid om koffie en thee te 
drinken in het Trefpunt.

Elfde Nationale Voedselactie

Zaterdag 4 november

De nationale voedselactie wordt dit jaar voor de elfde keer gehouden. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. Dit voedsel (vorig jaar 46.000 pakketten) is bestemd 
voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika.
De hulp die Dorcas geeft, staat symbool voor liefde. Met een voedselpakket kun je 
iemand niet een winter in leven houden, maar het is wel een gebaar waaruit blijkt dat 
anderen aan je denken.

Andere acties zijn:
De statiegeldbon in de Dorcasbus bij de Meermarkt.
Kaarten à € 1,= te koop bij fam. J. Bruinsma.
Oude mobiels inleveren (brengt € 3,50 op)
En uw schone bruikbare kleding, dekens, schoenen en huishoudelijke artikelen zijn 
welkom.

Giften voor Dorcas op giro 2018, tnv Dorcas, Andijk

Met vriendelijke groet,

Dorcasdepot fam. B. Karssen
tel. 481758

Voorraadkist fam. J. Bruinsma
tel. 481372

Vertrouwen reikt ten hemel, 
eer blijft bij de grond.



ALPHA-UITNODIGING                                                    

De Alpha-cursussen worden in
Nederland  al op 900 plaatsen georganiseerd.
10 Jaar geleden is dat begonnen. Wijnjewoude doet in september 
al voor het derde jaar mee.

Wat is een Alpha-cursus?

'Alpha' staat voor:
Alle mensen zijn welkom
Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof wordt uitgenodigd voor 
deze cursus van 10 avonden en een weekend. De cursus is vooral bedoeld voor 
mensen die niet naar de kerk gaan. Mensen die wel of onregelmatig naar de 
kerk gaan, kunnen ook  deze cursus volgen. Voor hen is het een uitdaging om 
eens op een andere manier tegen het geloof aan te kijken en daarover met 
elkaar van gedachten te wisselen.

Leren en lachen 
De cursus bestaat uit 10 inleidingen, waarna er elke avond in kleine groepjes 
wordt doorgepraat. Naast een heldere inhoud, wordt er veel aandacht besteed 
aan een goede, open en ook gezellige, feestelijke sfeer.

Pizza's of patat 
De Alpha -avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Samen eten biedt 
een gelegenheid om elkaar te leren kennen.  

Helpen van elkaar 
In de kleine groepen wordt iedereen aangemoedigd om mee te praten. Zo wordt 
het mogelijk om elkaar te helpen en te stimuleren in het zoeken naar antwoorden 
op de vragen van het leven.

Alle vragen mogen gesteld worden 
Geen enkele vraag is te simpel of te kritisch. Iedereen krijgt de ruimte om de 
vragen te stellen, waar hij/zij mee rondloopt.

Als u geïnteresseerd bent om meer te weten te komen over deze cursussen 
nodigen wij u uit voor de introductie-avond in 

“DE SWINGEL” op dinsdag 12 september a.s. om 20.00 uur.
De eigenlijke cursus begint op dinsdag 19 september.

Wij eten dan eerst gezellig met elkaar. 
De inleiding van de eerste avond gaat over

Wie is Jezus?  
Maar begint u vast om dinsdag 12 september vrij te houden.

Wij verwachten u.

Het Alphateam.



Kerkdiensten

Hervormde Gemeente
September
3  Weinterp   9.30 uur. Hr. F. Verkade, Hoogeveen

13.45 uur. Ds. H. Poot, Oldemarkt
19.00 uur. Evangelisatiedienst in de Geref. Kerk

10 Duurswoude   9.30 uur. Hr. J.K.M. Gerling, Leeuwarden
13.45 uur. Ds. J. Hannessen, St Johannesga

17 Weinterp 9.30 uur. Hr. H. Lowijs, Noordscheschut.
13.45 uur. Ds. J.W. Slok, Harkema

24 Duurswoude   9.30 uur. Ds. K. de Graaf, Kallekote
13.45 uur. Ds. J. Noordam, Drachten. 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

September
3   9.30 uur. Ds. C.J. Breen

14.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
10  9.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal (avondmaal)

14.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
17  9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
24  9.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal

14.30 uur. Ds T. Wendt
oktober
1   9.30 uur. Ds J.M. Goedhart

14.00 uur. Dienst

Gereformeerde Kerk

September
3 9.30 uur Da. A. van Harten-Tip, Smilde. Voorber. H.A. Koffiedrinken na de dienst

13.45 uur. Ds. H. Poot, Oldemarkt. Gez. dienst in de herv kerk, Weinterp
10 9.30 uur. Ds. W.D.H. Pastoor, Steenwijk. Viering H.A.

13.45 uur. Ds. J. van der Veen, Heerenveen. Nabetr. H.A.
17 9.30 uur. Da. M.J.M. Sytsma-van Oeveren, Kampen

13.45 uur. Da. M.J.M. Sytsma-van Oeveren, Kampen
24 9.30 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster. Startzondag 

m.m.v. Cambo Fadedown
13.45 uur. Geen dienst

Oktober
1 9.30 uur. Dhr. S. van der Land, Wassenaar. Zending zondag

Koffiedrinken na de dienst
13.45 uur. Ds. J. van der Veen, Heerenveen.



Dorpsagenda
September
2 Willedei
2 Openingsceremonie WK Atletiek met Ylze Lindeboom op tv
3 Introductieavond Youth Alpha 19.30 uur in de Swingel
4 19-20 uur: Open les Adem- en bewegings Yoga, Kirtan; toegang gratis
6 NBvP. Mevr.Y.de Jong: Voetverzorging en voetreflexologie
6 Rommelmarkt op het evenemententerrein
6 Start Meer Bewegen Voor Ouderen 2 uur in gebouw Ger. Kerk
6 06.45-8.00 uur: Start op 6 woensdagmorgens van de "Quantum Light Breath" 

meditatie, Kirtan
6 WAW. Start Country Line Dance (wekelijks)
6 WAW. Start Country Line Dance voor beginners.
6 WAW. Country Line Dance voor Jeugd
7 Pakketten inleveren voor Polen
7,14,21,28 WAW. Beginnerscursus voor Computergebruik
11 18.30 en 20.15 uur: Start Yoga lessen (12x), Kirtan
11+25 Plenaire bijeenkomsten IDOP in de Swingel 19.30 uur.
12 09.15 uur: Start Yoga lessen (12x) , Kirtan
12 Introductieavond Alpha cursus
14 Soosreisje
14 20 uur: Informatie avond over meditatie in Kirtan; toegang gratis
18 WAW. Engelse les
20 NBvP. Mevr. Tr. Postma-Friso : Herinneringen aan de oorlogsjaren in 

Wijnjeterp
20 WAW. Sieraden maken
21 20 uur: Start Meditatie cursus (10 av.) in Kirtan
23 Slaatjesactie Euphonia
23 WAW. Start naaicursus
24 10-17 uur: Meditatie dag in Kirtan.
25 WAW. Wolvilten

Oktober
3 WAW.PC vraagbaak
3 WAW. Trekzak bespelen.
3 en 31 WAW. Kookdemonstraties
4 WAW. Stijldansen
4 Laatste Rommelmarkt van het seizeon op het Evenemententerrein
5 Pakketten inleveren voor Polen.
5 WAW. Beginnerscursus computergebruik
6 Schutjassen in de O.D.V. kantine 
8 Themadienst in de Geref. Kerk 19.30 uur.
11 Regionale ontspanningsdag van de Zonnebloem
18 NBvP. Mevr. J. de Jong: Voeding en ouder worden.
25/26 NBvP. Mevr. M. Faber-de Jong: Herfststukjes maken.



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.

Niets doen is minder erg 
dan er niets van terecht brengen.


