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Van de redactie Een praatje bij het 
plaatje

Om door een ringetje te halen,

"die paarden ."

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 2 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 
of als een gewoon Word 97 document (geen docx) en dan in lettertype arial 11, via 
de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 25 september. 
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 23 september binnen zijn bij 
Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen 
wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie 
Posthumus tel. 481381.

Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus 
greidanus@zonnet.nl.
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Berichten van Plaatselijk Belang.

2.

Taakverdeling bestuur

Gebruikelijk is jaarlijks na de bestuursverkiezing de bestuursfuncties en taken van 
de bestuursleden te verdelen en dit in de Bân te plaatsen. Dit jaar zijn de bestuurs-
functies en taken als volgt verdeeld:
- Jan Bakker (tel. 481359): voorzitter; 
- Grietje Rooks (tel. 491350): secretaris;
- Aldert Voolstra (tel. 481953): vicevoorzitter, dorpssteunpunt, wonen;
- Lammert Bouma (tel. 481457): penningmeester: notulist, informatie de  Bân, speel-

tuinen;
- Durk van der Veen (tel. 481398): lid, wegen en verkeer, gebiedscommissie, natuur-

lijk Wijnjewoude, de Bân;
- Meintsje Nust (tel. 481552): lid, wonen, speeltuinen; 
- Henk van der Wal (tel. 481385): lid, contactpersoon ondernemersvereniging, eve-

nemententerrein, jeugdbeleid, wegen en verkeer;
- Hilly Renkema (tel. 481465): lid, dodenherdenking, muziekkoepel, gebiedscommis-

sie;
- Janny Copeland (tel. 541862): lid, jeugdbeleid, evenemententerrein, wegen en 

verkeer.

Parkeergelegenheid

Wij zijn al geruime tijd met de gemeente in 
overleg over het parkeren bij de sportvel-
den en aan de Welfingstrjitte. Bij de sport-
velden is vooral in het weekend te weinig 
parkeergelegenheid en aan de Wel-
fingstrjitte ontstaan gevaarlijke situaties 
door het parkeren langs de weg en in de 
bocht bij de christelijke basisschool. 
De gemeente heeft nu besloten extra par-
keerplaatsen aan te leggen bij de sport-
velden en aan de Welfingstrjitte (achter 
de Swingel). De parkeerplaatsen bij de 
sportvelden worden  dit najaar nog aang-
elegd. Over de parkeerplaatsen bij de 
Welfingstrjitte is afgesproken dat de bewo-
ners eerst door Plaatselijk Belang worden 
geïnformeerd. Dit is inmiddels gebeurd. 
De reacties van de betrokken bewoners 
waren overwegend positief. Dit geven we 
door aan de gemeente. We hopen dat er 
op korte termijn tot aanleg van de par-
keerplaatsen wordt overgegaan. 

Werkgroep duurza

Wij hebben de afgelopen periode een 
poging ondernomen om een werkgroep 
duurzame energie op te richten, met als 
doel te onderzoeken op welke wijze Wijn-
jewoude een bijdrage kan leveren aan het 
overstappen op duurzame energie. 
Na 2 oproepen in de Bân hebben we 
geconcludeerd dat Wijnjewoude hier nog 
niet klaar voor is. Er hebben zich slechts 2 
personen voor de op te richten werkgroep 
aangemeld. Wij hebben dan ook gecon-
cludeerd dat er op dit moment te weinig 
animo is om hier een werkgroep voor op 
te richten. 

me energie
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Verkeersborden Tolleane

Met het oog op de verkeersveiligheid bij 
de uitrit van het bedrijventerrein aan de 
Tolleane hebben we de gemeente 
gevraagd verkeersborden te plaatsen. Dit 
verzoek wordt niet gehonoreerd. Na over-
leg met de verkeersdeskundige  heeft de 
heer Bremmer van de gemeente ons het 
volgende laten weten: De verkeerskundi-
ge heeft uw verzoek beoordeeld. Vanuit 
verkeersveiligheidsoogpunt is het door u 
gewenste bord niet noodzakelijk. Volgens 
de verkeerskundige is dit een veilig kruis-
punt.  Het gemeentebeleid is er op gericht 
om geen onnodige bebording in de ber-
men te plaatsen. Daarom honoreert de 
gemeente uw verzoek niet. 

Rondgang

De jaarlijkse rondgang met vertegen-
woordigers van het gemeentebedrijf voor 
overleg over het onderhoud van wegen, 
trottoirs, bruggen e.d. vindt dit jaar op 19 
oktober plaats. 
Voor klachten over het onderhoud kunt u 
contact opnemen met Janny Copeland 
(tel. 541862), Durk van der Veen (tel. 
481398) of Henk van der Wal (tel. 
481385).
Meldingen over het onderhoud van de 
openbare ruimte (o.a. onderhoud wegen, 
straten, trottoirs, paden, openbaar groen, 
riolering en straatnaamborden) kunnen 
ook rechtstreeks bij de gemeente worden 
gemeld, via de servicelijn van het ge-
meentebedrijf: tel. 0513-481544 of per e-
mail meldingen@opsterland.nl. Alleen 
zaken die niet door de gemeente worden 
opgelost kunnen aan Plaatselijk Belang 
worden doorgegeven, zodat hier speciale 
aandacht voor kan worden gevraagd. 

Bestuur Plaatselijk Belang

Stugge Friezen

Rondje Weinterp.

Op maandag 5 juli organiseerden Durk en ik weer het rondje Duurswoude, Met een 
groep van bijna 20 personen hebben wij het rondje onder ideale weersomstandigheden 
gemaakt.  Op zaterdag 10 juli spraken Hanneke en ik met twee dames uit Brabant, die 
in Allardsoog logeerden en ons het een en ander over de omgeving vroegen. Hierbij 
heb ik hun uitgenodigd om op 12 juli deel te nemen aan het rondje Weinterp. Op zich 
wilden ze wel, maar ze hadden gehoord dat Friezen nogal stug waren en of de rondlei-
ding dan wel in het Nederlands was. We hebben hun ervan overtuigd dat de mensen 
hier helemaal niet zo stug zijn en dat de rondleiding in het Nederlands wordt verteld. Ze 
beloofden niets maar waren wel van plan om te komen. Zij waren ruimschoots op tijd 
aanwezig en reuze nieuwsgierig. Nadat de groep (ca. 20 personen) compleet was ging-
en we op weg en werden ze goed in de groep opgenomen en vermaakten zich prima. 
Na afloop waren de dames vol lof en gaven toe dat hun vooroordeel over die stugge 
Friezen niet klopte.
Langs deze weg wil ik alle deelnemers aan het rondje Weinterp hartelijk danken voor de 
gezelligheid en het stukje Fryslân promotie.   

 Frans.

Duurswoude en 
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Willedei Wynjewald 2010

Op zaterdag 4 september 2010 wordt voor de zevende keer de 
Willedei Wynjewald georganiseerd in het centrum van Wijnje-
woude.  Van 15.15 uur tot 20.30 uur kunt u gratis genieten van 
heel veel activiteiten.

De Willedei wordt om 15.15 uur geopend 
door het Willedei koor/orkest op het plein 
voor De Swingel. Dit koor/orkest zal de 
muzikale aftrap geven door het zingen 
van het Willedei lied. 
We nodigen u van harte uit om dit Willedei 
lied samen met ons te komen zingen.

Vanaf 15.30 uur zal een keur van artiesten 
op drie verschillende podia te beluisteren 
zijn, onder andere: het duo Michiel en 
Sietske, het swingkoor Burgum, het duo 
Nix Nijs, Kaye, de Mudbirds, het duo 
Ljoubjr, Oudega & de Groot en Swart Wyt.
Bij cafe de Alde Merke showen dorpsge-
noten hun mooie oldtimer en zij kunnen 
daar veel over vertellen. Omringd door 
een terrasje en in de buurt van een 
muziekpodium waar doorlopend optre-
dens plaatsvinden, wordt het volop genie-
ten.
Verder vindt u een muziekpodium op de 
hoek van de Loksleane/mr. Geertswei en 
een muziekpodium op de hoek bij bakker 
v.d. Molen. Ook op deze podia vinden 
doorlopend optredens plaats en op beide 
plaatsen is het mogelijk om het luisteren 
naar de muziek te combineren met het 
nuttigen van een drankje.
Voor – en in de Gereformeerde Kerk tre-
den onder andere Jan Kuipers Alma, Ka-
Dung en Ten String Cats op. 
Baukje Koolhaas kunt u ontmoeten op de 
Merkebuorren in de buurt van het 
museumwinkeltje.
U wordt verrast door tal van straatarties-
ten zoals het Orkest voor zieken en zee-
varenden, jongleurs en de geweldige acts 
van Stone-Age Rocks.
Op het plein bij de Swingel kunt u getuige 
zijn van spectaculaire shows van de turn-
selectie van Longa en de afdeling acro 

van de gymnastiekvereniging Donker-
broek. Daar komt ook circus Santelli uit 
Groningen optreden.

Kinderactiviteiten
Voor de kinderen zijn er verschillende 
activiteiten: Poppentheather Anansi loopt 
2 x een half uur met een wandelende pop-
penkast door het centrum, op het veldje 
voor de huisartsenpraktijk is een spring-
kussen, Clown Kokkie loopt de hele mid-
dag rond om de kinderen te vermaken 
o.a. met een ballonnenact. 
Op het plein van basisschool Votum Nos-
trum komt een grote skelterbaan en daar 
worden op drie momenten wedstrijden 
gehouden waaraan de kinderen mee 
kunnen doen. Tussen de wedstrijden 
door kun je gewoon vrij skelteren.
LTO Nederland staat ook met een stand 
op de Willedei: de kinderen kunnen de 
kunstkoe melken en daar is ook nog een 
prijsje mee te winnen
Op de vrijmarkt, bij het grasveldje aan de 
Mr. Geertswei, kunnen basisschoolkin-
deren hun eigen meegebrachte spulle-
tjes verkopen.

Naast deze activiteiten is er een gezellige 
markt/braderie waar u kennis kunt maken 
met verschillende bedrijven en vereni-
gingen uit Wijnjewoude en omgeving.
Het museumwinkeltje is open en daar 
kunt u heerlijke ouderwetse snoepjes 
kopen.
Plaatselijk Belang Wijnjewoude is in de 
muziekkoepel aanwezig om daar de 
dorpsvlag aan u te tonen en te verkopen 
en in de koepel zullen Ida v.d. Lei en 
Janny v.d. Lei hun hobby presenteren.
Beide dames schilderen en zullen hun 
prachtige werken tentoonstellen.
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De VVV is weer aanwezig met de 7 ½ 
meter lange sjoelbak en daar valt de sjoel-
beker 2010 te winnen. Rijschool Manuel 
komt zich voorstellen, fietsenbedrijf Mein-
sma toont wat er allemaal op fiets gebied 
te koop is, een schoonheidssalon is aan-
wezig en ook H&M haarmode ontbreekt 
niet.
Daarnaast zullen weer veel hobbyisten 
hun prachtige waar aan u tonen en is een 
bezoek aan de rijsimulator van Veilig Ver-
keer Nederland een aanrader.
Vanaf 15.00 uur zullen palingrokers mee-
doen aan het open kampioenschap 
palingroken te Wijnjewoude met als inzet 
het kampioenschap van Willedei Wijnje-
woude. De palingrokers zijn te vinden aan 
de Loksleane.
Later op de dag is de gerookte paling te 
koop.

Om 20.00 uur wordt de Willedei afgeslo-
ten met een spetterend optreden van 
Swart-Wyt.
Deze slotact vindt plaats op het podium bij 
het MFC De Swingel.

Na afloop van het programma van De 
Willedei gaat het feest verder in de feest-
tent achter cafe De Alde Merke, daar kunt 

u tot in de late uurtjes genieten van het 
optreden van Henk Wijngaard. Op zon-
dagmiddag is er een after party en dan zal 
Lytse Hille optreden.

Om volledig op de hoogte te zijn van alle 
activiteiten die op deze dag plaatsvinden 
kunt u voor € 2,50 een programmaboekje 
kopen. Hierin leest u welke artiesten op 
welk tijdstip en op welk podium optreden.
De opbrengst van de programmaboekjes 
is bedoeld om de onkosten van de Wille-
dei enigszins te dekken.
Meer informatie kunt u vinden op 
www.wijnjewoude.net/willedei 

Stand Willedei
In de stand van de Willedei, die u kunt 
vinden aan de Merkebuorren vlak bij de 
gereformeerde Kerk, kunt u informatie 
krijgen over alle activiteiten, kunnen de 
kinderen zich aanmelden voor de skelter-
race, zijn programmaboekjes te koop en 
kunt u het formulier voor de verloting inle-
veren. 

Kom gezellig langs en geniet 'gratis van 
deze Willedei.

Het bestuur.

' 

Ik heb in mijn leven meer geleerd
 door te luisteren dan door te spreken. 
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Willedei liet

Op in dei yn septimber
Minsken fan fier en tichtby
Komme hjir om te genietsjen 
fan de Willedei

Refrein
Willedei, willedei
O wat ha ik toch in wille mei dy
Der is mar ien ding wêr ik sa fan 
hâld
Dat is Willedei yn Wynjewâld

It hiele doarp is in théater
Jong en âld docht der oan mei
Alles is fleurich om ús hinne
Op de Willedei

Refrein

Eltsenien is yn beweging
Mei sang en dûns en musyk
Of wol jo leaver op ’e kop stean
Mei de gymnastyk

Refrein

Nim de tiid om te genietsjen 
Fan wat de dei ús hjoed biedt
Om de toan alfêst te zetten 
Ien kear nog dit liet

Refrein

Merkebuorren-bewoners zijn vernielingen zat!

De bewoners van de Merkebuorren 
(buurtvereniging De Witte Zwaan) zijn 
boos. Ze zijn boos omdat er voor de 
zoveelste keer vernielingen zijn aange-
richt aan eigendommen van bewoners 
van de straat. Er is grote ergernis dat het 
uitgaanspubliek na een avondje stappen 
niet in staat is met hun handen van ander-
mans spullen af te blijven. 
Na eerdere vernielingen dit jaar (bloem-
bakken kapot gegooid, versierde buurtpa-
len omgegooid of in de sloot geworpen) 
was het dit weekeinde wederom raak. 
Een erg gezellige zaterdagavond ring-
steekrijden waarin de bewoners hun best 
hadden gedaan de straat sfeer te geven 
door het plaatsen van hun buurtpalen (de 
witte zwanen) werd helaas verziekt door 
het vernielen van één der hangende 
bloembakken. Deze bloembakken han- 

gen daar sinds een jaar en zijn een geza-
menlijk initiatief van de gehele buurt en tot 
stand gekomen met hulp het Oranje-
fonds. De buurt verzorgt zelf de bloem-
bakken en het vernielen van deze bloem-
bak geeft dan ook de nodige irritatie en 
boosheid bij de gehele buurt. Buiten dat is 
het vervangen van de bloembak een kost-
bare zaak en komt dit voor rekening van 
de bewoners van de Merkebuorren.
De bewoners van de Merkebuorren roe-
pen dringend het uitgaande publiek op bij 
het naar huis gaan de normale normen en 
waarden in acht te nemen en af te blijven 
van spullen die niet van jezelf zijn. Gezel-
ligheid is het leukst voor iedereen als je 
thuiskomt zonder vernielingen !

Buurtvereniging de Zwaan
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Road to Africa.

Hallo dorpsgenoten.
Afgelopen maanden ben ik een aantal keren door het dorp geweest voor mijn sponsor-
actie voor Afrika. Bij de een ben ik (of iemand van mijn teamgenootjes) geweest om 
pepermunt te verkopen, bij een ander ben ik geweest om te vragen mij te sponsoren 
voor de sponsorloop die ik gelopen heb voor Afrika. 

Van 23 juli tot 11 augustus ben ik naar 
Durban, Zuid-Afrika, geweest om daar 
een stukje van de Liefde van God voor de 
mensen te laten zien. We zijn met een 
team van 37 passievolle jongeren vanuit 
Drachten en omstreken vertrokken naar 
Zuid-Afrika en vanuit heel Nederland met 
ongeveer 350 enthousiaste jongeren 
naar verschillende plaatsen in Afrika met 
de organisatie Athletes in Action.

In Durban hebben we met twee kerken 
samengewerkt, bij deze kerken hebben 
we sportministry opgezet, dit is evangeli-
seren door middel van sport. Met mensen 
sporten en plezier maken en dan in de 
pauzes iets vertellen over wie Jezus voor 
ons is en wie Hij voor de mensen in Afrika 
kan en wil zijn. Verder zijn we met de ker-
ken de sloppenwijken in geweest, hier 
hebben we eten uitgedeeld en met men-
sen gepraat en gebeden. Het was erg 
hard om te zien hoe weinig deze mensen 
hebben en in wat voor slechte omstandig-
heden zij leven. Ook zijn we op een school 
geweest in een sloppenwijk; op deze 
school zaten 900 kinderen. Met hen heb-

ben we gesport en plezier gemaakt. We 
hebben hen aandacht en liefde gegeven, 
we zagen hun mooie donkere ogen weer 
glinsteren, erg mooi om te zien dat ze ple-
zier hadden die ochtend. Als je daar een-
maal begint met kinderen knuffelen en 
aandacht geven komen ze allemaal naar 
je toe om even een aai over hun hoofd te 
krijgen.
Op donderdag 12 augustus landden we 
weer op Nederlandse bodem, het is best 
raar om dan alles in Afrika weer achter me 
te laten en weer verder te gaan met het 
leven in Nederland.

Dankzij de sponsors hebben we in Afrika 
mooie dingen mogen doen, hebben we de 
kinderen daar liefde gegeven en met de 
mensen een gesprekje aan kunnen gaan. 
We hebben daar veel geld achter kunnen 
laten bij goede doelen omdat we veel geld 
ingezameld hadden. Zo hebben jullie als 
sponsors geholpen om deze mensen in 
Afrika een beetje te kunnen helpen. Dus 
sponsors; Bedankt! Mochten jullie meer 
willen weten over mijn reis naar Afrika dan 
ben ik altijd bereid om hierover te kletsen.

 
Groetjes Annemieke vd Klocht.

Wie snel afwast krijgt een vieze theedoek.



UITVAART VER. E.D.D.  Wijnjewoude e.o.
Voor crematie en begrafenis

0516 - 48 19 18

0516 - 48 18 80

B. Dijkstra

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

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Weinterp 40

9241 HE  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 81

Fax: 0516 - 48 13 62

Tjalling Harkeswei 75

9241 HL  Wijnjewoude

tel./fax: 0516 - 47 16 88

e-mail: info@kirtan.nl

website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen

op het gebied van:

* meditatie

* yoga

* massage

* stresspreventie

* emotioneel lichaamswerk

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

k     i     r     t     a     n

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

Merkebuorren 69
9241 GC  Wijnjewoude

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

Fa. KAMMINGA
De winkel van Michiel en Sippy. 

De dorpswinkel voor uw Groente-fruit-levensmiddelen

heten wij u/jullie van harte welkom.

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

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

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

Bakkerij v.d. Molen 

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

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

De fietsvierdaagse
Dit jaar was het weer een succes. Er 
waren 100 deelnemers. Erg gezellig en 
prima weer.

Het ringsteken 
Het evenement viel wat in het water maar 
ondanks het slechte weer is het allemaal 
toch prima verlopen. Er waren 17 aan- 
spanningen.

Uitslag ringsteken: 
e1  prijs J.L. Sijtsema met 39 pnt.
e2  prijs J. de Jong met 36 pnt.
e3  prijs H. Hoeksema met 35 pnt.

Het schoonste geheel: 
H. van Veen
K. van der Kooi
A. van der Meulen

De Willedei
Op de Willedei staan wij als VVV weer met 
de grote sjoelbak. Het is altijd reuze 
gezellig bij de sjoelbak en u kunt natuurlijk 
weer een mooie beker winnen. Wij 
rekenen op uw komst.

De gezellige avond van de VVV
Houdt u zaterdagavond 16 okt. a.s. alvast 
vrij, er komt dan weer een hele gezellige 
avond van de VVV. Meer hierover in de 
volgende Bân.

Deelnemer Maurits Flapper en ringsteekster 
Tekla Flapper Foto: Jan Witteveen 

Winnaar J.L. Sijtsema  en ringsteekster Alie 
Zoodsma.
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Geef de pen door

Van onze overburen Frank en Liesbeth kregen wij de pen door. 
Tja…dan moet er een verhaaltje worden geschreven. Wij zijn Popke en 
Nienke Veenstra-te Nijenhuis en wonen sinds 1986 aan de Weinterp.

Popke is geboren in Hoornsterzwaag en 
ik ben geboren in Wijnjewoude (toen nog 
Wijnjeterp) in het huis wat nu Merke-
buorren 50 is. Toen ik 4 jaar was zijn we 
verhuisd naar Hemrik waar mijn vader 
een schildersbedrijf had. Popke is op zijn 

e15  verhuisd naar Wijnjewoude waar zijn 
ouders een boerderij hadden gekocht, 
hier wonen wij nu nog steeds. Popke en ik 
zijn getrouwd.
in 1983 en hebben toen eerst 3 ½ jaar in 
Hemrik gewoond aan de Manege.
Onze oudste dochter Marije is daar 
geboren. Ze is inmiddels 26 jaar en 
getrouwd met Ronald Hof, en ze wonen in 
Frieschepalen waar Ronald samen met 
zijn vader een installatiebedrijf heeft 
(Intech Service). Marije werkt sinds haar 

e17  jaar bij bakkerij van der Molen en heeft 
het hier erg naar haar zin! In februari van 
dit jaar zijn ze de trotse ouders geworden 
van dochtertje Marissa. Dit betekent dat 
wij pake en beppe zijn geworden! Een 
hele bijzondere ervaring! Ik pas één dag 
in de week op Marissa en dat is steeds 
weer genieten! 
In 1986 zijn we verhuisd naar de boerderij 
omdat Popke zijn ouders van “de pleats” 
gingen. Het jaar daarop is onze tweeling 
Alien en Holbe geboren. Zij zijn inmiddels 
23 jaar. Alien woont in Leeuwarden waar 
ze een studie heeft gedaan aan de N.H.L. 
(Communicatie & Multimedia Design). In 
juni is ze afgestudeerd. Ze heeft haar 

stage gedaan bij Omrop Fryslân en ook 
haar afstudeeropdracht heeft ze hier 
afgerond. Inmiddels werkt ze 2 middagen 
bij Omrop Fryslân. Ook werkt ze vanaf 

e
haar 15  jaar, zaterdags en in de vakantie-
periodes bij de Poiesz in Bakkeveen. 
Holbe heeft in Leeuwarden de middelbare 
landbouwschool (A.O.C) gedaan. Hij 
werkt al meer dan 4 jaar als agrarisch 
medewerker bij Mts. Calis in Lippen-
huizen. Als klein jongetje was hij altijd bij 
Popke achter te vinden, heit helpen. Zo 
het nu lijkt wil hij later de boerderij 
overnemen. Popke heeft samen met zijn 
broer een maatschap. Ze hebben elk hun 
eigen bedrijf maar werken op deze manier 
veel samen. In 2007 hebben wij een 
nieuwe stal en melkstal gebouwd. Er is 
plaats voor 160 stuks vee. Het meeste 
landwerk doen ze zelf. Dat betekent dat er 
altijd genoeg te doen is maar Popke heeft 
altijd veel plezier in zijn werk en dat is heel 
belangrijk! 
Zelf werk ik niet “buitenshuis”, toen de 
oudste werd geboren ben ik gestopt. Hier 
op het bedrijf is altijd wel wat te doen 
zodat ik me niet hoef te vervelen. Ik mag 
graag tuinieren en lekker buiten bezig zijn 
en ik kan altijd wel een klusje bedenken 
wat nog even moet gebeuren. Ook doe ik 
de administratie en daar zit tegenwoordig 
ook best veel tijd in! Nu heb ik genoeg 
verteld en wij geven hierbij de pen door 
aan ...Harry en Henriette Hoogenberg!

Popke en Nienke Veenstra.
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In Opsterland extra aandacht 
voor de jonge mantelzorger

De gemeente Opsterland besteedt dit jaar extra aandacht aan de jonge mantelzorger. 
Jonge mantelzorgers zijn thuiswonende kinderen of jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 
jaar die (helpen) zorgen voor een ouder, een broertje of zusje of een ander (inwonend) 
familielid met een chronische ziekte of beperking. Naar schatting groeit 1 op de 4 kinde-
ren op als jonge mantelzorger. Deze jongeren dragen meer verantwoordelijkheid dan 
hun leeftijdsgenoten en komen meestal minder toe aan zichzelf, sporten, bijbaantje en 
soms zelfs school.

Gratis naar de bioscoop!
Ben je een jonge mantelzorger?
Gemeente Opsterland wil de jonge man-
telzorger in het zonnetje zetten. Is iemand 
in jouw gezin langdurig ziek of gehandi-
capt? Dan kun je bij Timpaan Welzijn (lo-
catie Beetsterzwaag) voor 1 november 2 
bioscoopbonnetjes aanvragen zodat je 
samen met een vriend of vriendin gezellig 
uit kunt. Ook kun je ervoor kiezen om 
samen met andere jonge mantelzorgers 
naar de bioscoop te gaan. Dit zal in 
december plaatsvinden. De bioscoop-
bonnen ontvang je rond de Dag van de 
Mantelzorg (10 november). 

Ook U kunt jongeren opgeven 
voor de bioscoop!

Niet elke jongere is zich ervan bewust een 
jonge mantelzorger te zijn. Daarom kun-
nen ook anderen voor hen de kaartjes 
aanvragen. Dus kent u een jonge mantel-
zorger? Geef hem of haar dan op!

Bioscoopkaartjes aanvragen of 
meer informatie

Aanmelden voor 2 bioscoopbonnen kan 
bij Sandra Bon van Timpaan Welzijn    
(mobiel: 06 46085237 of
s.bon@timpaanwelzijn.nl). Ook zijn er 
folders met aanvraagformulieren verkrijg-
baar bij de Informatiepunten Wmo en de 
Dorpssteunpunten. Wel opgeven voor 1 
november 2010!

Dagboottocht 

Op zaterdag 2 oktober is onze jaarlijkse dag-
boottocht van de Zonnebloem afdeling Ureterp. 
Deze dagboottocht organiseren wij voor mensen uit 
Ureterp – Frieschepalen – Siegerswoude – 
Wijnjewoude en Bakkeveen.
Deze keer vertrekken wij uit de haven van Joure. De boot begint om 9.30 uur te varen 
en is om 17.00 uur terug. Er gaan enkele verpleegkundigen mee en er is muziek aan 
boord. 's Middags hebben we een verloting. 
Het vervoer gaan wij voor u regelen, want er rijden 2 bussen. De kosten zijn € 30,-- per 
persoon. Zou u ook eens mee willen, dan kunt u zich opgeven bij R. Aardema tel. 0516-
480707 of G. Beute tel. 0512-301583 of I. v.d. Veen tel. 0512-301984. 

De Zonnebloem afdeling Ureterp
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(0516) 48 12 93 of 48 16 12
06 - 51 33 95 55
(0516) 48 17 05

BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES 

BV

TAXI

Merkebuorren 72

Tel.: 
Mobiel:
Fax: 

9241 GH  Wijnjewoude

Geldautomaat en 
chipknipoplader 
aan de Merkebuorren 

Tel: 0512-587777 

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij

 zittend ziekenvervoer.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd 

in “W.M.O. Vervoer”.

W.M.O. Is een vervoersvergoeding 

voor ouderen of gehandicapten 

die zich moeilijk verplaatsen.

Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking!

Bel dan gerust,

wij verzorgen alle papieren voor u!

Rabobank

 

Drachten -Ureterp

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Klein Groningen 22 

9241 HS  Wijnjewoude

Tel.:  (0516) 491277

Fax: (0516) 491479

Internet:  www.garagedevries.nl

E -mail: info@garagedevries.nl
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Manufacturiers Historie.

Onder de inwoners van Wijnjewoude schuilen vanouds velen met een ondernemende 
geest. De geschiedenis vanaf ± 1900 is daarvan een bewijs. Rondom de oprichting van 
de zuivelfabriek op Klein Groningen ontstonden kleine aanverwante bedrijfjes. Ook 
elders in het dorp begonnen kleine familieonderneminkjes naast de al zelfstandige, 
veelal gemengde, boerenbedrijven(jes) aan een eigen avontuur..

Een flink aantal van die kleine onderne-
mers zijn de laatste jaren wel eens de 
revue gepasseerd in de Bân. Het ruime 
aanbod van bakkers en kruideniers sprak 
tot de verbeelding. Maar ook de diversiteit 
van andere zelfstandige ambachten en 
beroepen die in ons, toen nog tweeling-
dorp, voorkwamen was overweldigend. 
Veel is in de loop der jaren verdwenen en 
als herinnering daaraan een gewillig 
onderwerp nog eens te benoemen. Van 
het ruime aanbod uit het verleden van een 
twintigtal bakkers en kruideniers zijn er, 
gelukkig voor ons dorp, nog een drietal 
volop in bedrijf.

Deze keer een verhaaltje over de historie 
van de winkels in kleding en aanverwante 
artikelen. De manufacturiers met een 
deftig woord. Helemaal verdwenen uit 
ons dorp is de eerste indruk, maar toch 
niet helemaal. Bedrijfskleding is verkrijg-
baar bij de Groenexpert in Klein Gronin-
gen en bij Aforum van Hendrik v/d Heide 
en niet te vergeten, de fundamenteelste 
kleding voor de mens, de sokken, het 
imperium van de gebroeders Hielkema, 
Hytex Fashion b.v. Moderne namen 
horend bij de hedendaagse tijd. Vroeger 
was een duidelijke echte naam meer het 
uithangbord van dergelijke oerdegelijke 
zaken.

Op de plek waar in 1920 slachter Tolman 
een nieuwe slagerij liet bouwen had een 
zekere Rinsje Zandberg voorheen een 
manufacturenzaak(je). Of deze Rinsje 
winkelier of winkelierster was, is mij niet 
bekend. De slagerij behoort ook al weer 
geruime tijd tot het verleden en dient 

inmiddels tot woonhuis van de fam. v/d 
Meer.
Ook het huis hiernaast waar Fokke Post-
humus met zijn Astrid woont is een voor-
malig winkelpand. 
In deze zaak die toebehoorde aan Mevr. 
te Nijenhuis werden hoeden verkocht en 
naar ik aanneem zal ook de pet wel tot het 
assortiment behoord hebben. In de latere 
jaren van de weduwe had ze nog wat han-
del in school-en boekhoudartikelen.

In de winkel die één (wille) dag per jaar 
open is en woonhuis van Michiel en Sippy, 
ligt de bakermat van een kledingwinkel 
van formaat, die Wijnjewoude ooit rijk is 
geweest.

Hendrik en Dine de Boer voor hun eerste 
winkel.

Op deze plek begon Hendrik de Boer met 
zijn vrouw Dine rond 1903 een kleding-
zaak die hier tot 1911 zou blijven. Toen 
werd het de kruidenierszaak annex vee-
voerhandel van B.H.de Vries. ” Binne- 
Janke” in de volksmond.
Hendrik de Boer zette zijn bedrijf voort op 
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nadien bussen verf en aanverwante arti-
kelen over de toonbank hun weg vonden. 
Niet voor heel lang, want toen maakte 
decennia lang het voor Wijnjewoude 
legendarische fotografenpaar Kreger hier 
de dienst uit. Gelukkig is het mooie 
gebouw daarna opgeknapt en bestaan 
gebleven en zet Bloemen & Kadohuis 
Wilma er tegenwoordig letterlijk geregeld 
de bloemetjes buiten.

Jeep Koopstra voelde zich in tegenstel-
ling tot zijn drie broers niet geroepen om 
boer te worden en koos als jongeling 
ervoor met een koffer vol kleding de boer 
op te gaan. Om zekerheid voor een goed 
belegde boterham te verkrijgen greep hij 
de kans op vast werk aan en werd dus 
knecht bij bovenomschreven Fa. H.B. de 
Boer Wijnjewoude-Bakkeveen.
De vrijheid die een boerenjongen van 
nature in zich heeft, om eigen baas te zijn, 
kreeg de overhand en dank zij de mede-
werking van zijn baas kwam er de gloed-
nieuwe winkel op Klein Groningen. Met 
hard werken en lange dagen maken werd 
een goed bestaan opgebouwd. Er werd 
zeker niet met de handen over elkaar op 
de klant gewacht. Naast de winkel die 
mede met vrouw Afke en dochter Annie 
werd gerund pakte hij zijn allereerste start 
in de kledingsector weer op en ging 
wederom de streek op met de koffer. Niet 
lukraak maar één of tweemaal per jaar 

de Driehoek, misschien met de gedachte 
dat dit wel eens het nieuwe dorpscentrum 
kon worden. Immers, het Hervormde Vere-
nigingsgebouw, de Boerenleenbank en 
het Postkantoor waren hier al, of zouden 
hier vermoedelijk gevestigd worden. 
Na vele verbouwingen van het oorspron-
kelijke kleine pand is de robuste winkel 
ontstaan waarin tegenwoordig bloemen 
en kadohuis Wilma gevestigd is.
Onder de slogan “Voor betere kleding fa. 
H.B. de Boer, Wijnjeterp-Bakkeveen” zet-
te zijn zoon en opvolger Barreld H. de 
Boer met zijn vrouw Tjitske het bedrijf 
voort en werd er een goedlopende kle-
dingzaak opgebouwd, vooral na de oorlog 
van '40-'45, in een toen welvarende 
opgaande tijd. Een degelijk bedrijf met 
een voortreffelijke naamsbekendheid in 
een verre omgeving door zijn garantie 
voor een puike kwaliteit koopwaar. Zelfs 
de houten kleerhangers met die naam 
erop zijn heden ten dage nog niet aan 
slijtage onderhevig. 
Barreld de Boer was een meelevend 
bewoner van ons dorp en één van de 
oprichters van LONGA, onze plaatselijke 
gymnastiekvereniging. Ook niet alleen 
voor eigen belang bezig. Getuige de hulp 
die hij zijn eerste medewerker Jeep Koop-
stra bood die in de dertiger jaren graag 
een eigen kledingzaak wilde opzetten. 
Aan de toen zo genoemde Donkerbroek-
ster weg op Klein Groningen werd een 
nieuwe winkel gebouwd. Concurrentie in 
eigen dorp was niet belangrijk voor hem 
maar wel collegialiteit. 
Onder de dochters van het echtpaar de 
Boer bevond zich geen opvolgster na hun 
werkzame winkelperiode eind zestiger 
jaren. Ook ging het kooppubliek zich 
anders gedragen. De grotere plaatsen 
vooral Drachten en Gorredijk trokken de 
mensen voor werk en winkelen uit de dor-
pen. De winkel in Bakkeveen werd voort-
gezet door zijn vaste kracht Geert Jong-
stra.
De beeldbepalende winkel op de Drie-
hoek ging over in Historhanden, waar 

De winkel van Jeep koopstra.
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werd een kaartje gestuurd met daarop de 
boodschap ”Bericht van komst” en dan 
het tijdstip. Bij het bezoek daarna aan de 
klant werd een koffer vol voorbeelden 
getoond waaruit in alle vrijheid een keuze 
kon worden gemaakt. Een bestelling die 
daar uit voortvloeide werd op een later 
tijdstip bezorgd.
Ook deze zaak kreeg met de veranderen-
de tijden te maken. Om zijn vaste klanten 
ook de steeds grotere keuzes te bieden 
op kledinggebied ging hij soms op ver-
zoek mee naar winkels voor een advies. 
Natuurlijk zal hij daarvoor wat provisie van 
de bezochte zaak hebben ontvangen.
Ook deze winkel is tot de vergane glorie 
gaan behoren, maar het pand biedt nog 
steeds een goede huisvesting aan het 
gezin Homme v/d Lei.

De laatste zaak die in deze rij zeker thuis-
hoort is de winkel van het echtpaar Jan 
Loopstra. Jan was één van de zonen van 
de Wed. Loopstra die uit noodzaak, nadat 
haar man op jonge leeftijd was overleden, 
een handel in kruidenierswaren opzette in 
Duurswoude. Al haar andere zonen wer-
den daarna kruidenier maar Jan ging in de 
manufacturen. Naast de voormalige 
RABO bank stond de winkel, op die plaats 
is in latere jaren de fam. Zandberg een 
nieuw huis heeft neergezet.
Het aanbod was hier voornamelijk het 
kleine spul waar de grotere zaken niet te 
veel aandacht aan schonken. Kaartjes 
elastiek, knopen, naaigaren, stopgaren, 
breiwol etc. Spullen die de huisvrouwen 
nodig hadden om kleding zelf te maken, 
maar meer nog om stukgegane werkkle-

ding te herstellen. De meeste handel 
betrof dan ook grote blauwe lappen stof 
waarmee vrouwen het herstel, zo u wil 
verstelwerk van de overals, broeken en 
kielen uitvoerden. De werkkleding van de 
boer en knechten was soms wel een bont 
kleurrijk geheel wanneer het nieuwste 
eraf was. Nieuwe blauwe kniestukken 
bijv. in fel contrast met het door de vele 
wasbeurten verbleekte overgeblevene. 
Zuinigheid met vlijt was een vaak noodza-
kelijk motto in die tijden. Er moest nogal 
wat gebeuren wanneer er van een kle-
dingstuk definitief afscheid werd geno-
men. Zo ging er het verhaal over een werk-
broek die levenslang meeging, de ene 
keer werd de voorkant vernieuwd en een 
andere keer de achterkant. Bij een lui 
iemand was dan vast de achterkant eerst 
en vaker aan de beurt en bij een actief 
iemand gold dat zeker voor de voorkant. 
Of zou deze logica niet geklopt hebben 
destijds? Zeker is dat de winkel van het 
echtpaar Loopstra hier zeer wel bij heeft 
gevaren en in een behoefte voorzag. Het 
echtpaar Loopstra straalde tevredenheid 
uit is mijn herinnering aan hen.

Tevreden kunnen we nog steeds zijn op 
het flink aantal zelfstandige ondernemers 
dat ons dorp rijk is. De winkels van bak-
kers, slagers en kruideniers van weleer 
hebben plaats gemaakt voor hoveniers, 
tegelzetters, klusjesbedrijven, pedicures, 
therapeutes en noem maar op. Nog lang 
geen paniek in Wijnjewoude voor verve-
ling en ontvolking die op de loer zou lig-
gen.

Durk.
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Cursusaanbod najaar 2010
Ook dit najaar biedt de WAW Buurtacademie boeiende, creatieve en leerzame 
cursussen en bijeenkomsten voor de dorpsbewoners van Wijnjewoude. Maar natuurlijk 
zijn ook overige belangstellenden van harte welkom! U kunt steeds kiezen uit een 
breed scala van cursussen en activiteiten, die door professionele docenten begeleid 
worden.
Hieronder hebben we alle cursussen en activiteiten voor u op een rijtje gezet. Wat dacht 
u van bloemschikken, naaien, intuïtief schilderen, zeevissen, koken, glaskralen maken 
of misschien wel wichelroede lopen? 

Gratis cursussen
Daarnaast organiseert de WAW Buurtacademie dit seizoen ook een aantal gratis 
cursussen, speciaal voor senioren (55+). Hieronder leest u hier meer over. 

WAW Buurtacademie – een mix van organisaties
De WAW Buurtacademie is tot stand gekomen door samenwerking tussen de volgende 
organisaties;
de Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude, Timpaan Welzijn, het ROC Friesland College, 
dorpssteunpunt WMO, Plaatselijk Belang en de gemeente Opsterland. 

Meer weten?
Voor meer informatie over het cursusaanbod van de WAW Buurtacademie kunt u:
  - de oranje cursusfolder van de WAW-Buurtacademie raadplegen (bijlage De Bân, 

september 2010)
  - telefonisch contact opnemen via: 0516 – 481878
  - mailen via: werkgroep.wijnjewoude@gmail.nl

Line-dance voor iedereen die plezier in dansen heeft.
Wij zijn een enthousiaste club Line-dancers die plezier en gezelligheid hoog in het 
vaandel hebben staan. Wekelijks gaan de voetjes van de vloer om van de passen die 
Jan (onze dansleraar) ons aanleert een echte dans te maken.
Aanvang: Wekelijks elke woensdag vanaf 1 september
Kosten: € 55,- voor 10 weken
Opgave: Magda Landman, tel 0516-481673

WAW gaat op in Buurtacademie Wijnjewoude

Wellicht heeft u er eerder al iets over 
gelezen... De club die ieder voor- en 
najaar diverse cursussen en workshops 
in ons dorp aanbiedt, de Werkgroep 
Activiteiten Wijnjewoude, gaat vanaf 
september op in de Buurtacademie. De 
Buurtacademie is een overkoepelend 
orgaan dat onder regie van de gemeente 
Opsterland meerdere activiteiten en cursussen in ons dorp bundelt. Daarbij is het 
uitgangspunt om de kosten voor deelname van een activiteit of cursus zo laag mogelijk 
te houden. Deze samenwerking biedt dus nog meer mogelijkheden voor u!  
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Kantklossen.
Kant is weer in en deze oude techniek wordt nu ook in moderne werkstukken 
toegepast. Dit is de kans om kennis te maken met kantklossen. Het is niet meer alleen 
wit, er wordt heel veel met kleur gewerkt. In deze cursus worden de grondbeginselen 
bijgebracht.
Datum: Elke derde donderdag van de maand, vanaf 21 oktober. 
Aanvang: 20.00 tot 22.00 uur. 
Kosten: € 40,00 (incl. lesmateriaal en patroontjes.)
Contactpers: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878

Bloemschikken.
Passend bij de tijd van het jaar, kun je een gezellig bloemstuk maken. Door zelf de 
materialen mee te nemen, maak je elke keer een creatie naar je eigen smaak. 
Data: dinsdagavond 28 sept. 23 nov. 11 jan. 22 febr. 12 apr.
Kosten: € 30,00
Aanvang: 19.30 uur
Contactpers: Sybout Posthuma Linthorst, tel. 0516-481646

Cursus naailes.
Heb je dat ook? Zie je in de winkel een leuk model jurk of broek is je maat er weer niet of 
staat de kleur je niet aan. Of misschien wil je voor je dochtertje iets speciaals kopen 
voor de bruiloft van je broer en gaat alles boven je budget… Dan is de tijd rijp om je aan 
te sluiten bij een naaiclubje voor beginners.
Datum: woensdagavond 22 en 29 september, 6, 13 en 20 oktober, 3, 10,     

17, 24 november en 1 december.
Aanvang: 19.30 – 21.30 uur.
Kosten:         € 85,00 incl. cursusmateriaal
Contactpers: Lydia Huisman, tel. 0516-481178

Schildercursus. 
Denk je dat je niet creatief bent, niet kunt tekenen en schilderen, maar lijkt het je wel 
leuk om eens bezig te zijn met allerlei kleuren verf en/of potlood, dan is deze cursus 
misschien iets voor jou.
Data:               donderdagavond 7, 14,21 okt. 4, 11, 18, 25 nov. 2 dec.
Aanvang: 19.30 tot 21.30 uur.
Kosten:           € 80,00 incl. materiaal, behalve de doeken.
Contactpers: Lydia Huisman, tel. 0516-481178

Intuïtief schilderen.
Intuïtief schilderen betekent dat je gaat schilderen vanuit je eigen gevoel, inspiratie, 
intuïtie. Het is een vorm van schilderen die geen prestatie verwacht, maar vaak wel 
zeer verrassende en originele resultaten laat zien.
Datum: maandagmorgen 7 oktober of maandagavond 15 november.
Aanvang: respectievelijk 9.00 – 11.30 uur en 19.30 – 22.00 uur.
Kosten: € 30,00 incl. materiaal.
Locatie: De Praktiek in Jubbega.
Contactpers: Lydia Huisman, tel. 0516-481178
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Glaskralen branden.
Houd je van sieraden, maar vind je nooit iets wat echt naar je zin is? Ontwerp en maak 
dan nu je eigen unieke glaskralen. Geef je snel op, want er kan maar een beperkt aantal 
deelnemers meedoen.
Datum: donderdagavond 14 oktober.
Aanvang: 19.30 – 22.30 uur.
Kosten: € 35,00 incl. materiaal.
Contactpers: Lydia Huisman, tel. 0516-481178

Sportvissen op de Noordzee. 
Wat is er fijner dan een dag op zee te zijn? Heerlijk ontspannen, genieten van de frisse 
lucht en proberen een visje te vangen. Meld je snel aan, want voor je het weet is het 
schip vol.
Vertrek: vanaf MFC de Swingel.
Datum: 17 of 30 oktober.
Locatie: ms de Nestor. Den Helder.
Kosten: worden nader bekend gemaakt .
Contactpers: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878

Vegetarisch koken;  oude recepten…nieuwe inzichten! 
Een dag in de week het vlees vervangen door een plantaardig eiwitgerecht. Maar wat is 
nu eigenlijk gezond? Op deze en nog veel meer vragen krijg je antwoord op deze 
informatieve avond. Jij kunt je opgeven voor één of meerdere kookworkshops waarbij 
je onder professionele leiding met diverse vleesvervangers de lekkerste en 
voedzaamste gerechten gaat maken. 
Datum: donderdagavond 21 en 28 okt. 4 en 11 nov.
Aanvang: 19.00 tot 21.30 uur.
Kosten: € 17,50 per avond, voor vier workshops € 60,00
Locatie: De Twa Bûken.
Contactpers: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878

Wichelroedelopen.
Men heeft er met succes water mee gevonden in dorre woestijnen en men heeft ermee 
ontdekt waar zich ondergronds olie, goud en andere waardevolle metalen bevonden. 
Onderzoek toont aan dat wichelroedelopen werkt, maar begrijpen we ook hoe? We 
gaan het geleerde in de praktijk brengen.
Datum: woensdagavond 21 oktober.
Aanvang: 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 5,00
Contactpers: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878

Sieraden maken.
Voor de feestdagen of welke bijzondere of gewone dag dan ook, een nieuwe of juist 
oude lekker zittende outfit met een zelfgemaakt sieraad? Wie wil dat niet? Houd je niet 
van sieraden dan heb je vast wel iemand in je omgeving waar je iets het voor kunt 
maken, als cadeau voor onder de kerstboom of zomaar.
Datum: donderdagavond 4 november.
Aanvang: 19.30 – 22.00 uur.
Kosten: € 20,00 incl. materiaal.
Contactpers: Lydia Huisman, tel. 0516-481178
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Op vrijdag 12 november ben je van harte uitgenodigd voor een heerlijk avondje uit. Je 
wordt verrast met heerlijke ecowijnen van over de gehele wereld en duurzame cadeaus 
voor de komende feestdagen. Nieuw is de Slow Cooker, waar je gezond mee kan 
koken. 
Datum: vrijdagavond 12 november.
Aanvang: 20.00-22.00 uur.
Kosten: € 5,00 (inclusief het proeven van de wijnen en de aangeboden 

hapjes.)
Contactpers:   Siebo Groenewold, tel. 0516-481878

Bijzondere hobby?

Heb je een mooie of bijzondere hobby waarover je iets wilt en kunt vertellen? 
Of misschien wil je anderen enthousiast maken voor jou hobby? Omdat het zo speciaal 
is of ontspanning biedt? Organiseer dan samen met de WAW Buurtacademie een 
gezellige avond of middag voor je dorpsgenoten en/of andere belangstellenden! 
De WAW Buurtacademie helpt je graag om je hobby uit te dragen!
 
Aanmelden doe je via:
werkgroep.wijnjewoude@gmail.com 
Of bel met één van de werkgroepleden.

Toneelclub Wijnjewoude.

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

Gevraagd

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF Een medewerker van + 20 jaar oud, 

voor allerhande werkzaamheden.

Hij moet in het bezit zijn 

van een BE rijbewijs.
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Gratis* cursussen voor senioren (55+)

Computeren voor beginners.
Wilt u aan de slag met de computer, maar u hebt 
nog weinig of geen kennis van de computer, 
internet of e-mail? Dan is deze cursus iets voor 
u. We leren u om te wennen aan de computer. 
Daarna gaat u aan de slag met teksten, internet, 
enz.
Duur: 10 bijeenkomsten.   
*excl. € 25,00 materiaalkosten

Handig met uw mobiel.
Hebt u een mobiele telefoon, maar gebruikt u deze te weinig of niet? Weet u niet goed 
wat u moet doen als u gebeld wordt, of als u zelf wilt bellen, hoe u nummers kunt 
opslaan, hoe u met de mobiele telefoon een bericht kunt versturen (sms)? Zelfstandig 
en in groepjes oefent u deze vaardigheden.
Duur: 4 bijeenkomsten.

Geheugentraining.
U vergeet soms informatie, of u kunt ergens niet meer opkomen. Vergeet wat u net 
gelezen hebt? Dan is deze cursus geheugentraining iets voor u. Op zich is het 
geheugen niet te verbeteren, maar de kwaliteit van opnemen en opslaan van informatie 
kan wel degelijk toenemen. Het doel van de cursus is dat u ontdekt hoe u het beste met 
uw “beperking”om kunt gaan. Dit gebeurt o.a. met werkvormen als spelletjes, trucjes, 
concentratieoefeningen, ontspanningsoefeningen enz.
Duur 6 bijeenkomsten

Gratis algemene cursussen. (Niet leeftijd gebonden)

Cursus Engels.
 U gaat op vakantie naar het buitenland, u wilt beter omgaan met internet, u wilt zich 
correct uitdrukken naar de buitenlanders toe, of u wilt bellen met uw kleinkinderen in 
Australië. In deze cursus leert u Engels verstaan en spreken. De programmaonderde-
len zijn afgestemd op uw individuele spreken en verstaan. Aan het einde van de cursus 
beheerst u de taal voldoende om u in het buitenland verstaanbaar te maken.
Duur: 15 bijeenkomsten.  (vraag naar de algemene voorwaarden)

Themabijeenkomst voor opvoeders. 
Vindt u het ook fijn om meer te weten over kind en internet? Wilt u ook horen hoe andere 
ouders/opvoeders omgaan met kinderen die gepest worden? Wilt u ook weten hoe de 
taalontwikkeling van uw kind verloopt? Deze en andere onderwerpen kunnen aan bod 
komen op de themaochtenden. U bepaalt dit! 
De WAW Buurtacademie organiseert maandagavond 13, 20, 27 sept. en 4 okt. of dins-
dagochtend 14, 21, 28 sept. en 5 okt. vier themabijeenkomsten in Wijnjewoude.
Duur: 4 bijeenkomsten.
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ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

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

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

zaak
mobiel
e-mail

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

roelofdejong@freeler.nl

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

Roelof de Jong

website: www.dejongautosenmachines.nl

:
:
:

de jong auto’s      machines&

Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf

Bremerheide 20   Wijnjewoude    Tel.: 0516 - 481383

ook voor kunststofkozijnen 

gevelbekleding en windveren
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Buurtvereniging “De Draai” 
viert 25 jarig bestaan.

Tweespalt zorgde er 25 jaar geleden voor dat buurtvereniging De Draai werd opgericht. 
In Wijnjewoude werden 25 jaar geleden twee feesten gevierd: een Schoolfeest voor de 
'Openbaren” en een Boerenfeest voor de 'Christelijken'. 

De bewoners van “de Feart” vonden dit 
maar niets, ze wilden samen knutselen 
aan de praalwagens voor het schoolfeest 
en samen meedoen aan de spelletjes van 
het boerenfeest. Dit resulteerde in 1985 in 
de oprichting van buurtvereniging de 
Draai.
Sinds de oprichting van de buurtvereni-
ging worden er regelmatig activiteiten 
georganiseerd. Woensdag 30 juni was er 
een spelmiddag in Indianensfeer voor de 
jeugd met aansluitend een avond in de 
daarvoor speciaal gebouwde “SALOON 
DE DRAAI” waar de volwassenen 25 jaar 
herinneringen op konden halen. 
Donderdagmiddag waren er spelletjes in 
de vaart voor de kinderen en was er voor 
de 'groten' een spelparcours rondom de 
vaart.

Vrijdagmiddag keek iedereen naar het 
WK voetbal en na een gezamenlijke maal-
tijd vertrok iedereen naar de Duerswald-
merheide voor een heuse 'Goldrush' 
Zaterdag werd de feestweek afgesloten 
met een BBQ in 'Saloon De Draai'

Yoga en meditatie in Kirtan

Dit najaar starten er weer cursussen Yoga, meditatie en mindfulness 
in Kirtan aan de Tjalling Harkeswei 75.
Woensdag 8 september is er van 9.00 tot 10.15 uur een open les 
Adem – en bewegings Yoga die wordt gegeven door Petra Flantua.

Woensdag 15 september wordt er informatie gegeven over “mindfulness” of het trainen 
van aandacht. Leren je aandacht te richten bij alles wat je doet is een belangrijke 
vaardigheid bij het beoefenen van meditatie en helpt om minder vanuit de auto-
matische piloot te leven.
Donderdag 16 september wordt uitleg gegeven over de verschillende meditatie 
activiteiten in Kirtan. Meditatie is vooral geschikt om meer ontspannen te leven, minder 
te piekeren en meer te genieten.
Beide avonden beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Uitgebreide 
informatie is verder te vinden op onze website www.kirtan.nl

k     i     r     t     a     n

m e d i t a t i e s c h o o l
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www.schoonheidssalonanita.com

Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Klein Groningen 15
9241 HS  Wijnjewoude

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

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

roen Exper
Klein Groningen

Dopheide 8c-2
9202 PB  Drachten

0512 - 54 67 10
0512 - 54 66 35

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

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

Mobiel: 06 -21 67 10 24

Alle dagen geopend

van 9.00 uur t/m. 20.30 uur

Eet   café Restaurant

Mr. Geertswei 39

9241 GK  Wijnjewoude

0516 - 48 17 81

06 - 504 88 016

rdena ha op ee vs eei nrf

fokkerij  -  opfokstal
trainingstal  -  pensionstalling

in- verkoop friesepaarden 

Frans van der Hoeven

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

Ÿ In- en verkoop occasions

Ÿ In- en verkoop classic cars 

Ÿ In- en verkoop USA cars

Ÿ APK keuringsstation

Ÿ Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

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

FB
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Melk- en Zuivelhandel

K. Couperus

Petersburg 3
8435 VH Donkerbroek
Tel.: 0516 - 49 16 13

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

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

Uitvaartverzorging Van der Ploeg

De Meent 43
9203 XR  Drachten

Tel.: (0512) 52 06 14
Fax: (0512) 53 95 90
b.g.g. 06 - 53 88 34 43

en Dhr. P.G. Wagenaar, Ureterp
Tel.: 06 - 27 30 34 57

Dag en nacht bereikbaar. Voor leden en niet leden.

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF

GFHGFH

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Wolverlei 5     
9241 ER  Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46

Voor al uw: - nieuwbouw

- verbouw 

- onderhoud 

- renovatie

EDWIN HOFSTEE
TIMMERBEDRIJF

www.gfh.nl



Nieuws van de Werkgroep 
Amnesty International Ureterp e.o.

Werkgroep Amnesty op de Willedei 
voor de sloppenbewoners van Kenia.

Op 4 september vraagt de werkgroep 
Amnesty op de Willedei in Wijnjewoude 
uw aandacht voor gedwongen huisuitzet-
tingen in Kenia. Op dit moment dreigt huis-
uitzetting voor meer dan 50.000 bewo-
ners die langs de spoorlijn in Nairobi 
wonen, voor 7.000 bewoners van een 
gepland bedrijventerrein en voor 127.000 
bewoners van de oevers van de Nairobi-
rivier. Slachtoffers worden aan hun lot 
overgelaten: ze krijgen geen nieuwe 
woning, geen compensatie, ze zijn hun 
huis, hun bezittingen en vaak hun kost-
winning kwijt. 

Amnesty International roept de autoritei-
ten op onmiddellijk te stoppen met de 
gedwongen huisuitzettingen en de rech-
ten van de inwoners van Nairobi's slop-
penwijken en informele nederzettingen te 
respecteren, te beschermen en na te 
leven.

Op de Willedei zullen we door middel van 
een spel voor de kinderen aandacht vra-
gen voor deze problematiek en kunt u de 
petitie aan de autoriteiten ondertekenen. 
Uiteraard kunt u deze petitie ook op de 
website (www.amnesty.nl) ondertekenen.

Namens de werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o., 

Hendrik Jan Haanstra 

25.
De afwezigen hebben ongelijk.

Activiteit in buurtschap “De Stripe”

Op zaterdag 18 september organiseert 
Stichting Pypskoft, vrijetijdsbesteding 
voor mensen met een verstandelijke 
handicap, een uitstapje voor haar cliënten 
naar “De Stripe” in Wijnjewoude. Hierbij 
worden enkele activiteiten georganiseerd 
waarbij iedereen welkom is. 

Vanaf 14.00 uur wordt er rogge gedorst 
met een oude Borga dorsmachine, is er 
een clown en zal shanty-koor “De Slûske 
sjongers” uit Wijnjewoude optreden. 

De toegang is vrij. 
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Tel.:
Mobiel:
E-mail:

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

Voor alle tegelwerk

badkamers & toilet

keukens & vloeren

Wijnjewoude 

Lid van:

Voetverzorging Marijke

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

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

Hendrik van der Heide

06 - 46 18 12 04

info@aforum.nl    aforum.nl

 

Gediplomeerd pedicure
Aantekening: diabetes
Aantekening: reuma
Ook voetreflexologie
Ook bij u thuis
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Themabijeenkomst voor mantelzorgers 
"Opkomen voor jezelf" 

Op donderdag 16 september a.s. organiseert Informatiepunt Wmo in samenwerking 
met Timpaan Welzijn een bijeenkomst voor mantelzorgers met als thema “Opkomen 
voor jezelf". Opkomen voor jezelf, hoe doe je dat? Hoe kom je tot je recht zonder 
vervelend of agressief over te komen? Mantelzorgers doen vaak veel voor een ander 
en durven niet goed "nee" te zeggen. Hierdoor komen ze zelf niet goed tot hun recht. In 
de themabijeenkomst, die wordt geleid door Gerda de Jong van De Friese Wouden, zal 
aandacht worden besteed aan hoe men, door positiever in het leven te staan, 
assertiever te zijn en door de juiste communicatie toe te passen, zich een stuk beter 
kunnen voelen.  
Er is volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen of om vragen te stellen. Als 
vervolg op deze bijeenkomst start er 30 september a.s. een cursus Opkomen voor 
jezelf. 
De themabijeenkomst vindt plaats in De Opstap (Cultureel Centrum De Skâns), te 
Gorredijk en duurt van 19.30 - 21.00 uur.  Deelname is gratis. Voor opgave of informatie 
kunt u bellen met Geertje Miedema, tel. 0512-384058. Ook wanneer er problemen 
mochten zijn met vervoer en/of oppas kan dit nummer worden gebeld. Mailen kan ook: 
g.miedema@timpaanwelzijn.nl. Opgave kan tot 9 september.

Zing mee met het Gloria van Vivaldi 

Het vrouwenkoor Femmes Vocales geeft op zondag 19 december 2010 twee 
concerten in de Witte kerk in Hemrik. Voor het eerst gebeurt dat op projectbasis. Dat 
wil zeggen dat vrouwen die het leuk vinden om een keer mee te zingen zich in 
kunnen schrijven voor dit project. 

Een Gloria is de jubelzang van de engelen 
die de geboorte van Jezus aankondigen. 
Het schitterende Gloria van Vivaldi's heeft 
een feestelijk en opgewekt karakter. Het 
bestaat uit twaalf vrij korte delen, die alle-
maal verschillend van sfeer zijn. Op het 
programma staan verder een aantal 
prachtige Christmas Carols. 

Vanaf woensdag 1 september wordt er 
wekelijks gerepeteerd van 20.00 – 22.00 
uur, m.u.v. de herfstvakantie. De repeti-
ties vinden (naar verwachting) plaats in 
een locatie in Gorredijk.
Er is een generale repetitie (met orkest) 
op de dag vóór het concert. 

Het project wordt uitgevoerd onder leiding 
van Claartje van Dokkum, inspirerend en 
gepassioneerd dirigent van verschillende 
koren en docent zang. Zij weet koorleden 
en leerlingen de liefde voor muziek bij te 
brengen en dat is te horen. Het koor wordt 
begeleid door het Barokorkest Cascade 
dat onder leiding staat van Paul van der 
Voort. 

Deelname aan het project kost € 80,- per 
persoon. Deelname wordt pas definitief 
na een stemtest. Er is digitale ondersteu-
ning voor het instuderen van het Gloria. 
Voor opgave en nadere informatie kan 
gemaild worden naar: 
femmesvocales.info@gmail.com
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Bezoek- en postadres

MFC “De Swingel”

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 
- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes

 

AUTORIJSCHOOL
Tel: 0516-480509

Gsm: 06-23005505

 www.autorijschoolmanuel.nl    info@autorijschoolmanuel.nl 

Klein Groningen 16

9241HS  Wijnjewoude

• APK, reparatie en onderhoud alle merken,

   gespecialiseerd in Citroën en Peugeot 

   ook lichte bedrijfsauto’s

• Vervanging van voorruit of ruitreparatie

   vanaf € 0,- eigen risico

• Voordelig tanken

• Occasions

• Geheel automatische wasstraat

• Ook onderhoud van uw leaseauto

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

‘t Oost 46 - 8431 LK Oosterwolde
Tel. 0516-520724

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c



29.

Laatste schooldag

CBS Votum Nostrum vierde op 8 juli de laatste schooldag voor de zomervakantie.
De leerlingen van groep 8 hebben op deze dag afscheid van hun basisschool genomen 
in sprookjesstijl.

Alle kinderen, de ouders van groep 8 en 
de leerkrachten mochten verkleed als een 
sprookjesfiguur op school komen, waarbij 
er diverse activiteiten op het programma 
stonden. Zo was er een route uitgezet 
door een deel van het dorp, waar de kin-
deren op verschillende plekken spelletjes 
deden. Op het feestelijk versierde school-
plein zorgde een dj voor gezellige muziek. 
Groep 8 zong een lied op de melodie van 
Shalalie voor de meesters en juffen. De 
meesters en juffen hadden hun huiswerk 
ook goed gedaan en verrasten de groep 
8-ers met twee prachtig gezongen liedjes 
(het bleken echte tearjerkers).  Henk 
Akker had een mooie cartoontekening 
van groep 8 gemaakt welke als afscheids-
cadeau werd overhandigd. Ook het weer 
zorgde ervoor dat het schooljaar in volda-
ne stemming afgesloten kon worden.

Maar met name Erik en Anja van der Veen 
willen we nog graag ontzettend bedank-
en.
Jullie hebben iedereen op deze dag voor-
zien van gratis patat en frikadel!
Anja en Erik, namens alle leerlingen, leer-
krachten en ouders: BEDANKT !!!

Programma van Vrouwen van Nu voor het 
seizoen 2010 – 2011.

21 september: Fietstocht naar Beetsterzwaag met een rondleiding aldaar.
22 september: Mevr. Westerdiep vertelt over Poesie albums.
20 oktober: De beeldhouwster Roelie Woudwijk vertelt over haar werk.
17 november: Jubileumavond met als speciale gast Johan Veenstra.
15 december: Kerstavond met kerstbuffet verzorgd door de kookgroep.
19 januari:  Jaarvergadering. De heren Drost en Van der Veen over Rwanda.
16 februari: Mevr. Koopmans over een wandeltocht door Amerika.
16 maart: Mevr. Muller vertelt over Noorwegen. Samen met de Chr. 

Plattelandsvrouwen.
20 april: De heer Y. van Slooten vertelt over rouwgebruiken.

Als je enige gereedschap een hamer is, 
ziet elk probleem eruit als een spijker
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Nieuws van Vrouwen van Nu – BvPF.

Het bestuur heeft weer een mooi programma voor het seizoen 
2010 -2011 opgesteld. Veel verschillende onderwerpen passeren 
de revue. We houden u hiervan gedurende het seizoen via De 
Bân op de hoogte. 

BvPF

Vrouwen van Nu

Toch wil ik u nu alvast enkele sprekers 
noemen zoals de beeldhouwster Roelie 
Woudwijk, de heer Y. van Slooten over 
rouwgebruiken en de schrijver Johan 
Veenstra die aan onze 65-jarige jubileum-
avond een feestelijk tintje zal geven. De 
eerste ledenbijeenkomst is op 22 septem-
ber. Mevr. Westerdiep vertelt over het 
ontstaan van Poesie albums, over de vers-
jes en versieringen door de jaren heen. 
We beginnen om 19.45 uur in gebouw De 
Driehoek.
Ook gedurende de zomerperiode waren 
er nog veel activiteiten. Er kon één keer in 
de veertien dagen op dinsdagmiddag 
worden gefietst. De laatste fietsmiddag is 
op 21 september. We gaan dan naar Beet-
sterzwaag en krijgen daar een rondleiding 
door het dorp. De tuin en cultuur groep 
organiseerde elke maand een activiteit. 
Zo hebben we prachtige tuinen bewon-
derd in Harkstede en Rottevalle. Tijdens 
een wandelexcursie o.l.v. vrijwilligers van 
het Fryske Gea hebben we op een warme 
zomerochtend volop van de natuur in Eer-

newoude genoten. Ons laatste be-zoek 
was naar de Open Stal route in Oldeber-
koop. In september gaat de groep een 
hele dag op stap naar prachtige tuinen in 
Oldebroek en 't Harde. De leesgroep 
heeft het seizoen afgesloten met een 
bezoek aan Sneek. Onder deskundige 
leiding werd een stadswandeling 
gemaakt, waarna het scheepvaartmu-
seum werd bezocht. Natuurlijk werd de 
inwendige mens deze dag niet vergeten. 
Ook de kookgroep gaat weer van start. Zij 
blijven nog even in de zomerse sfeer en 
gaan samen heerlijke Griekse gerechten 
bereiden en natuurlijk ook nuttigen. 
U ziet beste lezers dat Vrouwen van Nu de 
vrouwen van Wijnjewoude en Hemrik een 
scala aan activiteiten te bieden heeft. 
Hebt u ook interesse om met ons mee te 
doen bel dan even met een van de 
bestuursleden. U mag gerust een paar 
keer vrijblijvend een van onze activiteiten 
bijwonen. Vrouwen van Nu – BvPF heeft 
ook een stand op Willedei. We ontmoeten 
u daar graag en geven u alle gewenste 
inlichtingen.

Het Bestuur bestaat uit: S. Dijkstra-Ozenga    tel. 471315
A. v.d. Berg-Dijkstra    tel. 480977
A. Drenth-Hoekstra    tel. 481590
H. v.d. Molen-Koopstra tel. 481419

Antje v.d. Heide.

Alcohol maakt meer kapot dan alleen je lever.
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Ouderensoos 
Wijnjewoude

Ons soosreisje kan hoogstwaarschijnlijk 
wel doorgaan. Het aantal deelnemers 
moet eigenlijk nog wel wat groter zijn. 
Liefhebbers kunnen zich dus nog 
opgeven. De Wiebenga bus staat om 1 
uur klaar bij het Waldhûs. Vanaf dan kan 
ons reisje door het mooie Drenthe 
beginnen. We eindigen het reisje met een 
heerlijk diner in Zuidlaren. Voor € 40,- per 
persoon hopen we een gezellige middag 
te beleven. Hopelijk tot ziens op 
woensdag 8 september.

Het bestuur

Koersbal in het 
Wâldhûs

Het is bijna weer september, de maand 
waarin we in it Wâldhûs weer gaan koers-
ballen.
Koersbal is een spel dat je heel lang kunt 
blijven spelen. Ook ontmoet je één keer 
per week andere mensen, wat heel gezel-
lig kan zijn.
Voor beide dagdelen is er plaats voor nieu-
we leden. 's Morgens beginnen we om 
9.30 uur, 's middags om 14.00 uur. Komt u 
eens een kijkje nemen? De kosten zijn     
€ 1,70 per keer. In de pauze drinken we 2 
kopjes koffie met koek. Eventuele inlich-
tingen bij de heer J. Bakker, tel 0516-
481219. 
U bent van harte welkom. 

Liesbeth

Meer bewegen voor 
ouderen

Let wel, op 6 september a.s. om 14.15 uur 
begint de gymnastiek voor Ouderen in het 
Trefpunt van de Ger. Kerk. De groep is 
momenteel 17 man/vrouw groot. Het gaat 
voortreffelijk onder de bezielende leiding 
van Mevr. Jeltje Postma uit Ureterp. Hebt 
u belangstelling? Kom maar eens een 
kijkje nemen. U bent van harte welkom.

Namens M.B.v. Ouderen.

Prikbord

Dankbetuiging

Tijdens de ziekte en het overlijden van 
mijn vrouw:

   BAATJE DE JONG - DE JONG

hebben veel dorpsgenoten hun 
belangstelling en hun medeleven 

aan mij betoond. 
Ik heb dit zeer gewaardeerd en 
het is een belangrijke steun om 

het verlies te verwerken. 
Dank ook voor de vele kaarten en 

woorden van troost.

Rienk de Jong
Merkebuorren 113 
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Activiteiten gezamenlijke speeltuinen 
Wijnjewoude

Voor het opknappen van de speeltuinen in ons dorp is veel geld nodig. De gemeente 
heeft al een flinke bijdrage gegeven, maar om één en ander daadwerkelijk te realiseren 
is uw bijdrage hard nodig. Wij organiseren ook dit najaar diverse activiteiten om ons 
doel te bereiken: veilige en gevarieerde speeltuinen voor alle kinderen in Wijnjewoude. 
Alle opbrengsten worden hiervoor gebruikt. 

Willedei 4 september
In onze stand op Willedei geven we u graag informatie over ons project. Bovendien kan 
groot en klein meedoen aan één van onze acties en zijn er leuke prijzen te winnen.

Filmdag voor de kids vrijdag 10 september 
Onze jeugdcommissie organiseert in samenwerking met Timpaan een filmmiddag-
/avond in de Swingel. Kosten: € 2,50. De kinderen krijgen gratis ranja en een zakje 
chips.

16.00 - 18.00 uur groep 1 t/m 4

19.00 - 21.00 uur groep 5 t/m 7

21.30 - 23.30 uur groep 8 en v.o. klas 1 en 2

Sponsorloop voor de jeugd op zaterdagmiddag 11 september
Zaterdagmiddag 11 september is een spannende dag. Dan organiseren we een 
feestelijke sponsorloop voor de jeugd in de buurt van speeltuin Loksleane-Heide. De 
kinderen ontvangen het sponsorformulier met instructie via school. Naast beide 
basisscholen werken we samen met de opleiding Bewegen, Sport en Maatschappij van 
het Drachtster Lyceum. We hopen dat ouders, buren, pakes, beppes, ooms en tantes 
de kinderen royaal sponsoren voor hun hardloopprestatie. Voor iedereen die komt 
kijken en aanmoedigen organiseren we spelletjes en andere activiteiten in de 
speeltuin. Welkom allemaal!

Bloembollenactie 25 september
Ook dit jaar komen we weer langs uw deur met bloembollen. Met uw bijdrage fleurt niet 
alleen het dorp op!

Uw vrijwillige bijdrage is uiteraard ook van harte welkom op ons Rabobanknummer bij 
plaatselijk belang: 1391.04.461 t.n.v. PB Speeltuinactie.

Namens de gezamenlijke Speeltuinen in Wijnjewoude

Met vriendelijke groet,
Leontine Vroege

0516-480800

Twee babies in huis en je hoort niets op de buis.
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Gereformeerde Kerk

September
5 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Heilig Avondmaal, 

gezamenlijk met Lippenh. / Hemrik.
13.45 uur. da. G. Martens, Bontebok, nabetr. Heilig Avondmaal 

12 09.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, startzondag.
gezamenlijk met Lippenh. / Hemrik.                       

13.45 uur. geen dienst.

19 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum.
19.30 uur. ds. J. Knol, Smilde, evangelisatie dienst

m.m.v. Shantykoor "It Ljochtbeaken" Haulerwijk.

26 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, gezamenlijk met Lippenh. / Hemrik.
19.00 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, Kinderdienst.

Oktober
3 09.30 uur. ds. J. den Admirant, Hoogeveen, Israëlzondag.

Gezamenlijk met Lippenh. / Hemrik.
19.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, dienst in Lippenh. / Hemrik

Hervormde Kerk

Augustus 
28 Weinterp   9:30 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden

Weinterp 13:45 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden

September 
5 Duurswoude   9:30 uur Ds. L. Voschezang Bergambacht

Duurswoude 13:45 uur Ds. L. Voschezang Bergambacht

12 Weinterp   9:30 uur Dhr. T.J. Lucas IJsselmuiden
Weinterp 13:45 uur Ds. M. Maas Hasselt

19 Duurswoude   9:30 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden
Duurswoude 13:45 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden

26 Weinterp   9:30 uur Dhr. J.M. van Wijk Een
Weinterp 13:45 uur Dhr. A. Lowijs Noordscheschut

Oktober
3 Duurswoude   9:30 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden

Duurswoude 13:45 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden
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Tj. Harkeswei 106 a/b
9241 HM Wijnjewoude

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

G. Wiegersma Wijnjewoude
uw

stalstoffeerder

110 SCANIA
Handelsonderneming

G. Wiegersma

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

Weinterp 1
9241 HB  Wijnjewoude

Bloemstukken
Snijbloemen
Kamerplanten
Bruidswerk
Grafwerk
Sfeermakers
Kado’s
Snuisterijen

*
*
*
*
*
*
*

*Voor al uw:

www.bloemenkadohuiswilma.nl
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Dorpsagenda

September
1 Start line-dance seizoen. Organisatie door Buurtacademie.
1 Rommelmarkt VVV
4 Willedei 
6 Start ouderengymnastiek in het Trefpunt. 
8 Reisje Ouderensoos
8 Open les Adem- en bewegingsyoga in Kirtan. Van 9:00-10:15.
10 Filmavond voor de kids in MFC de Swingel. Kosten: €2,50. 
11 Sponsorloop voor speeltuinen Wijnjewoude.
15 Informatieavond over “mindfulness” in Kirtan. Toegang gratis.
16 Informatieavond over verschillende meditatie activiteiten in Kirtan.

Toegang gratis.
16 Themabijeenkomst voor mantelzorgers in De Opstap te Gorredijk 

vanaf 19:30 uur.
18 Activiteit stichting Pypskoft bij de Stripe
19 Evangelisatiedienst in de Gereformeerde kerk. Aanvang 19:30 uur.
21 Vrouwen van Nu: Fietstocht naar Beetsterzwaag incl. rondleiding
22 Vrouwen van Nu: Presentatie over poesie albums
22 Start van de naailescursus georganiseerd door de Buurtacademie.
25 Bloembollenactie ten bate van de Speeltuinactie.
28 Cursus bloemschikken georganiseerd door de Buurtacademie.

Oktober
1 Schutjassen in de ODV kantine
2 Dagboottocht van de Zonnebloem. 
6 Rommelmarkt VVV
7 Start van de schildercursus georganiseerd door de Buurtacademie.
14 Cursus Glaskralen branden aangeboden door de Buurtacademie.
16 Gezellige avond van de VVV. Meer informatie volgt nog.
20 Vrouwen van Nu: Presentatie van beeldhouwster Roelie Woudwijk.
21 Kantklossen georganiseerd door de Buurtacademie. 
21 Workshop Wichelroedelopen georganiseerd door de Buurtacademie. 

Evangelisatiedienst

Zondag 19 september a.s. in de Geref. Kerk te Wijnjewoude. Aanvang: 19.30 uur
Aan de dienst werken mee: · Ds. J. Knol uit Smilde

· Interkerkelijk mannenkoor in shanty stijl
   “It Ljochtbeaken” uit Haulerwijk, Waskemeer, Haule.

Na de dienst is er voor iedereen gelegenheid 
nog een kopje koffie / thee te gaan drinken in het Trefpunt.

Allen van harte welkom!
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Niets zo moeilijk als het maken van een goede afspraak, 
behalve het nakomen.

 Medicatiebezorging

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

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

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.

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

Tijden
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente 

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege 
medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde 
brievenbus.
Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur 
en 17.00uur afgehaald worden.
Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 – 13:30 uur. Uiteraard zijn we 
dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. 

Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 
's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer:

0900 1127112
U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal 
stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de 
Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein 
van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast 
het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.


