
Redactie "de Bân”

Jan Lammert Sijtsema jr., 
Merkebuorren 39a tel:  48 12 00
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 13 83
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel:  48 13 05

Van de redactie Een praatje bij het 
plaatje

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 1 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 document en dan in lettertype arial 
11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 24 september 18.00 
uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 22 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.

Dikke bomen tussenstand

Bij de redactie hebben wij diverse vragen binnen gekregen over de toename van 
bomenknuffelaars in Wijnjewoude. Deze verontruste burgers konden wij snel gerust 
stellen, het waren geen bomenknuffelaars die ze zagen maar personen die bomen aan 
het opmeten waren voor de dikke-bomen-wedstrijd die De Bân heeft uitgeroepen. De 
wedstrijd loopt nog één maand maar er zijn al een aantal indrukwekkende cijfers binnen 
gekomen, zo heeft dhr. A. Postma een boom gesignaleerd van 3.85 en blijkt er op Tol-
leane 1 een boom te staan van 3,63. Denkt u een dikkere boom te weten? Stuur dan 
een mail naar deban@wijnjewoude.net.

Bezorging van het juli nummer

Bij een gedeelte van de Merkebuorren is de vorige Bân niet bezorgd, maar terechtge-
komen in de Spar supermarkt. Ons excuses daarvoor. We hopen dat alle lezers hun 
exemplaar hier hebben kunnen bemachtigen. De bezorgster heeft beloofd dat deze 
gemakzuchtige inval niet weer voor zal komen.

De redactie.
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"Op de camping was geen 
wasdroger, dus dan de was 

maar aan de waslijn 
ophangen".

· Met beide voeten op de grond, 
kom je geen stap vooruit.



Berichten van Plaatselijk Belang.

2.2.

Rondgang
In de vorige Bân hebben wij u geïnfor-
meerd over de jaarlijkse rondgang met 
vertegenwoordigers van het gemeente-
bedrijf, voor overleg over het onderhoud 
van de openbare ruime (o.a. wegen, trot-
toirs, bruggen) op 5 september a.s. 
Wij willen u er nogmaals aan herinneren 
dat u klachten/opmerkingen over het 
onderhoud van de openbare ruimte kunt 
melden bij Janny Copeland (tel. 541862), 
Durk van der Veen (tel. 481398) of Henk 
van der Wal (tel. 481385).
Klachten over het onderhoud van wegen, 
straten, trottoirs, paden, openbaar groen, 
riolering e.d. kunnen ook rechtstreeks bij 
de gemeente worden gemeld, via de ser-
vicelijn van het gemeentebedrijf: tel. 
0513-481544 of per e-mail meldingen 
@opsterland.nl. 
Het verzoek is alleen zaken die niet door 
de gemeente worden opgelost aan Plaat-
selijk Belang door te geven, zodat hier 
speciale aandacht voor kan worden 
gevraagd. 

Dorpsvlag
Bij evenementen ziet u overal in het dorp 
onze dorpsvlag hangen. Als u geïnteres-
seerd bent en nog geen dorpsvlag heeft 
kunt u de dorpsvlag voor € 36,00 kopen. 
We hebben nog een aantal exemplaren 
liggen. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met één 
van de bestuursleden (Grietje Rooks, tel. 
491350 of Lammert Bouma, tel. 481457). 
Als er veel belangstelling is en de voor-
raad niet toereikend is gaan we nieuwe 
vlaggen bestellen. 

Borden fietspad 
U zult zich misschien afvragen waarom 
de grote borden met daarop o.a. de naam 
van de aannemer en de opdrachtgever 
nog steeds bij de toegang van het nieuwe 
fietspad, het Finnepaad, staan. Het fiets-
pad is immers al lang klaar en geopend. 
Uit informatie van de gemeente blijkt dat 
dit met de subsidieverstrekking te maken 
heeft. De borden zullen in het najaar wor-
den verwijderd. 

Bestuur Plaatselijk Belang

Dorpsfeest 2012

De eerste vergadering over het dorpsfeest van volgend jaar heeft alweer plaatsgevon-
den! Er zijn volop programma-suggesties gedaan en besproken. Of die ideeën ook 
daadwerkelijk onderdelen van het komende feest worden hangt voor een groot deel 
van uw/jouw inzet af. Daarom hierbij de oproep om ons te komen helpen! Het zou al 
heel fijn zijn als u/jij zou willen assisteren bij 1 specifiek onderdeel van het feest. Er is 
altijd wel iets te doen in de feestweek. In ieder geval kan iedereen altijd helpen oprui-
men en schoonmaken. Neem contact op met Pieter (Welfingstrjitte 40, tel. 480970) of 
stuur een bericht naar het onderstaande adres.

Namens SDW,
de dorpsfeestcommissie

dorpsfeestwijnjewoude@live.nl

PS. Vermeldenswaardig is overigens dat we al een nieuwe kermis-exploitant hebben 
vastgelegd!
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Nieuw cursusseizoen 2011-2012

We staan weer aan de vooravond van het nieuwe 
cursusseizoen van de WAW-Buurtacademie. Als vrijwilligers 
hebben we ook deze keer weer ons best gedaan om u een 
gevarieerd, boeiend en leerzaam cursusaanbod te bieden. Al 
hing er deze keer wel een donkere wolk boven onze 
voorbereidingen… 
De gemeente Opsterland heeft besloten te bezuinigen op het sociaal-cultureel werk. 
Dat overschaduwde ons voorwerk voor het komende cursusseizoen. Maar 
desondanks is het toch weer gelukt om tot sluitende contracten met docenten te komen 
en onze oranje cursusfolder te bekostigen. Al is de folder nu wel met dunner papier 
gemaakt. Tja, ook wij moeten op de kleintjes letten. Daarnaast leidde het ertoe dat wij 
noodgedwongen de cursusprijzen enigszins aan moesten passen. Lees alles over het 
nieuwe cursusaanbod in de bijgesloten folder. 
U komt ons ook tegen op de Willedei. We hebben een informatiestand aan de 
Merkebourren en gaan flyeren om aandacht te vragen voor de nieuwe cursussen. 
Kortom: we proberen de bezuinigingseffecten zo veel mogelijk te beperken en gaan als 
vrijwilligers door met een glimlach.  

Ondanks de natte zomer, het Kabinet dat de bocht uit vliegt met miljarden aan 
Europese steun en een gemeente die de geldkraan dichtdraait…gaan WIJ het nieuwe 
cursusseizoen weer zonnig en met veel enthousiasme tegemoet. U ook?
We wensen u dit najaar en komend voorjaar veel leerzame momenten en plezier 
tijdens een van onze activiteiten! 

Siebo, Lydia, Dickey, Anneke, Fokje en Sybout.

Cursusprogramma WAW-Buurtacademie najaar 2011

1. Permacultuur; het eetbare landschap.
Start: 22 september kosten:  € 6,00
Tijd: 20.00-22.00 uur aantal lessen 1

2. Kookworkshop herfst en pompoenen.
Start: 27 oktober kosten:  € 22,50
Tijd: 20.00-22.00 uur aantal lessen 1

3. Kookworkshop vergeten groenten en recepten uit de gouden eeuw.
Start: 27 september kosten:  € 22,50
Tijd: 20.00-22.00 uur aantal lessen 1

4. Beeldhouwen.
Start: 26 september kosten:  € 65,00
Tijd: 19.00-21.30 uur aantal lessen 4
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5. Workshop over Friese kostuums.
Start: 19 januari kosten:  € 4,00
Tijd: 20.00-22.00 uur aantal lessen 1

6. Wichelroede lopen.
Start: 5 november kosten:  € 6,00
Tijd: 13.30-15.30 uur aantal lessen 1

7. Groepsreading 'communicatie met dieren'
Start: 23 november kosten:  € 10,00
Tijd: 19.30-21.30 uur aantal lessen 1

8. Bloemschikken.
Start: 27 november kosten:  € 35,00
Tijd: 19.30-21.30 uur aantal lessen 5

9. Bezembinden.
Start: 28 januari kosten:  € 7,50
Tijd: 13.30-16.00 uur aantal lessen 2

10. De wereld van origami.
Start: 8  november kosten:  € 6,00
Tijd: 20.00-22.00 uur aantal lessen 1

11. Interactieve lezing Chigong.
Start: 29 november kosten:  € 2,50
Tijd: 19.30-21.30 uur aantal lessen 1

12. Quiltcursus.
Start: 4 oktober kosten:  €  30,00
Tijd: 19.30-21.30 uur aantal lessen 5

13. Workshop zelf kaas maken op een kaasboerderij.
Start: 28 januari kosten:  € 20,00
Tijd: 13.00-17.00 uur aantal lessen 1

14. Workshop paling roken.
Start: 8 oktober kosten:  € 52,50
Tijd: 13.00-17.00 uur aantal lessen 1

15. Fotolijst decopatchen bij zorgboerderij de Twa Bûken.
Start: 6 oktober kosten:  € 12,50
Tijd: 13.30-15.00 uur aantal lessen 1

16. Workshop creatief schrijven.
Start: 3 november kosten:  € 17,50
Tijd: 19.30-22.30 uur aantal lessen 1
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17. Speel mee met het opvoedingsspel.
Start: 3 oktober kosten:  € 25,00
Tijd: 19.30-21.30 uur aantal lessen 1

Gratis* cursussen.
Deze cursussen worden gesubsidieerd door de gemeente Opsterland  en uitgevoerd 
door een docent van het Friesland College.

1. Engelse les.
Start: 27 september kosten:   geen
Tijd: 19.15-21.45 uur aantal lessen 8

2. Mobiele telefonie.
Start: 26 september kosten:    geen
Tijd: 13.30-16.00 uur aantal lessen 4

3. Computeren voor beginners.
Start: 23 september kosten:  € 25,00*
Tijd: 13.30-16.00 uur aantal lessen 8

4. Communiceren kun je leren. 
Start: 7 november kosten:    geen
Tijd: 13.30-16.00 uur aantal lessen 4

Volwassenenwerk zaalruimte.

Wil je als individu, groep, vereniging, etc. een bijeen-
komst houden en heeft je bijeenkomst een sociaal/ 
educatief karakter? Dan ben je bij ons aan het goede 
adres. Ook als je graag een cursus op wilt starten of je 
hobby met anderen wilt delen. 

De WAW-Buurtacademie kan deze 
activiteiten faciliteren door de zaal voor 
een spotprijsje beschikbaar te stellen. 
Belangrijk uitgangspunt is dat met het 
gebruik van de zaal, activiteiten met een 
educatief en/of sociaal karakter worden 
ondersteund. Ook het bevorderen van 
vrijwilligersactiviteiten of gespreksgroe-
pen maken deel uit van onze doelstelling. 

Voor deze activiteiten kan de zaal voor € 
7,50 per dagdeel gebruikt worden. 
Vind je organiseren lastig, maar heb je 
wel een goed idee? Geef dat dan even 
door aan: waw-ba@wijnjewoude.net of 
bel even met één van de werkgroepleden 
van de WAW-Buurtacademie. Met de 
WAW-Buurtacademie kom je verder!
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Mounleane 2-4
9241 HA  Wijnjewoude
Tel.: 0516 - 48 12 61
Fax: 0516 - 48 13 97

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF

GFHGFH

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Wolverlei 5     
9241 ER  Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46

Voor al uw: - nieuwbouw

- verbouw 

- onderhoud 

- renovatie

EDWIN HOFSTEE
TIMMERBEDRIJF

www.gfh.nl

• APK, reparatie en onderhoud alle merken,

   gespecialiseerd in Citroën en Peugeot 

   ook lichte bedrijfsauto’s

• Vervanging van voorruit of ruitreparatie

   vanaf € 0,- eigen risico

• Voordelig tanken

• Occasions

• Geheel automatische wasstraat

• Ook onderhoud van uw leaseauto

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

‘t Oost 46 - 8431 LK Oosterwolde
Tel. 0516-520724
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Nieuws van Vrouwen van Nu, B. v. P. F,

Het programmaboekje voor het seizoen 2011 – 2012 is 
weer bij de leden thuis bezorgd. Door het bestuur is weer 
een heel divers en aantrekkelijk programma samen-
gesteld. BvPF

Vrouwen van Nu
Het weer was de afgelopen zomer vaak 
onderwerp van gesprek. De heer Louw-
sma uit Stiens zal ons in september over 
alle facetten van het weer en het klimaat 
vertellen.
In oktober  wordt opnieuw een interessant 
onderwerp aan de orde gesteld, nl. het 
werken met jonge gedetineerden. Spre-
ker van deze avond is de heer Jouta uit 
Ferwerd.
Over de volgende bijeenkomsten in het 
nieuwe seizoen vertel ik u in de volgende 
Bân meer.
In de zomermaanden hebben de verschil-
lende interessegroepen vele activiteiten 
georganiseerd.
De reiscommissie had een uitgebreid 
programma. Er waren fietsmiddagen met 
o.a. als doel de tuin Merskelân in Ureterp. 
De busreis ging dit jaar naar Texel, alwaar 
genoten is van de mooie natuur en de 
verschillende bezienswaardigheden.
De tuin – en cultuurcommissie ging in mei 
op bezoek bij mevr. Harriët Bouma in 
Hoornsterzwaag. In de serre met zicht op 
haar mooie tuin, hebben we met 18 vrou-
wen genoten van een heerlijke High Tea. 
In augustus vertrok een groepje vrouwen 
naar de Veluwe voor een bezoek aan 

twee heel bijzondere tuinen nl. Ampies 
Berg in 't Harde en de Fantasietuin in Olde-
broek. Een prachtdag met schitterend 
weer.
Ook de leesgroep maakte een uitstapje. 
Zij gingen naar Franeker met als hoofd-
doel het bezichtigen van het Planetarium. 
Verder werd er genoten van de mooie 
stadskern en tot besluit een lekker eten-
tje.
Onze afdeling is ook weer present op Wil-
ledei. We laten u daar graag zien, dat 
Vrouwen van Nu aan alle vrouwen de 
mogelijkheid biedt tot ontmoeting, inspira-
tie, plezier, creativiteit, ontwikkeling en 
betrokkenheid. U kunt daar bovendien 
ook heerlijke eigengemaakte jam en chut-
ney kopen.
Mocht het jaarprogramma en/ of de activi-
teiten van de interessegroepen u aan-
spreken, kom dan eens als gast bij ons 
kijken. Voorzitter van onze afdeling is 
Sippy Dijkstra, tel. 471315. Zij geeft u 
graag verdere informatie.

Antje v.d. Heide.

Wie wil zoekt mogelijkheden, 
wie niet wil zoekt een reden.



Willedei Wynjewâld 2011

Op zaterdag 3 september 2011 wordt voor de achtste keer de 
Willedei Wynjewald georganiseerd in het centrum van Wijnje-
woude. Van 15.00 uur tot 20.30 uur kunt u gratis genieten van 
heel veel activiteiten.

De Willedei wordt om 15.00 uur geopend 
door het koor “Noaten op 'e Sang”op het 
plein voor De Swingel. Dit koor zal, samen 
met het bestuur van de Willedei, de muzi-
kale aftrap geven door het zingen van het 
Willedei liet. 
We nodigen u van harte uit om dit Willedei 
liet samen met ons te komen zingen. De 
tekst van dit liet vindt u elders in deze Bân.

Vanaf 15.15 uur zal een keur van artiesten 
op drie verschillende podia te beluisteren 
zijn, onder andere: Oudega & de Groot , 
de rockgroup Vanner, Melle Leegstra, 
Playing Apart Together, en Beunstra. Bij 
café van der Wey showen veel dorpsge-
noten hun mooie oldtimer en zij kunnen u 
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 op deze schitterende ”oldtimer boule-
vard”.
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 is het 
mogelijk om het luisteren naar de muziek 
te combineren met het nuttigen van een 
drankje. Voor – en in de Gereformeerde 
Kerk treden onder andere Adri de Boer, 
Piet Kok, het shantykoor “Haven in Zicht” 
en de Sluskesjongers uit Wijnjewou-
de/Hemrik op. Tussendoor wordt u ver-
rast door tal van straatartiesten. Op het 
plein bij de Swingel kunt u getuige zijn van 
spectaculaire shows van de turnselectie 
van Longa en de afdeling acro van de 
gymnastiekvereniging Donkerbroek. 

Kinderactiviteiten
Voor de kinderen zijn er verschillende 
activiteiten: op het veldje voor de huisart-
senpraktijk is een springkussen en een 
draaimolentje. Bij de informatiestand van 
de Willedei is een grote grabbelton en 
daar is voor een klein bedrag altijd een 
prijsje te winnen. Op de vrijmarkt, bij het 
grasveldje aan de Mr. Geertswei, kunnen 
basisschoolkinderen hun eigen meege-
brachte spulletjes verkopen. En net als 
voorgaande jaren is er weer een stand 
waar je je voor € 1,00 prachtig kunt laten 
schminken.

Naast al deze activiteiten is er een gezelli-
ge markt/braderie waar u kennis kunt 
maken met verschillende bedrijven en 
verenigingen uit Wijnjewoude en omge-
ving. Als vanouds is het museumwinkeltje 
open en daar kunt u heerlijke ouderwetse 
snoepjes kopen. De VVV is weer aanwe-
zig met de 7 ½ meter lange sjoelbak en 
daar valt de sjoelbeker 2011 te winnen. 
Fietsenbedrijf Meinsma toont wat er alle-
maal op fietsgebied te koop is, een 
schoonheidssalon is aanwezig en ook 
H&M haarmode ontbreekt niet. Daar-
naast zullen weer veel hobbyisten hun 
prachtige waar aan u tonen en een abso-
lute aanrader is een bezoek aan de kan-
telsimulator van Veilig Verkeer Neder-
land.

Vanaf 15.00 uur zullen palingrokers mee-
doen aan het open kampioenschap 
palingroken te Wijnjewoude met als inzet 
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het kampioenschap van Willedei Wijnje-
woude. De palingrokers zijn te vinden aan 
de Loksleane. Later op de dag is de ge-
rookte paling te koop.

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

Na afloop van het programma van de Wil-
ledei gaat het feest verder in de feesttent 
achter café van der Wey, daar kunt u tot in 
de late uurtjes genieten van het optreden 
van Peter Beense. Op zondagmiddag 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.willedei.nl en u kunt 
ons mailen via info@willedei.nl
Via de social media zijn wij te volgen op 
www.willedei.hyves.nl of www.twit-
ter.com/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, zijn program-
maboekjes te koop en kunt u het formulier 
voor de verloting inleveren. Bovendien 
staat hier een rad van fortuin. Met vier 
speelrondes, om 16.00 uur 17.00 uur, 
18.00 uur en 19.00 uur zijn leuke prijsjes 
te verdienen.

Dorpsomroeper
Nieuw op de Willedei dit jaar is de dorps-
omroeper. Deze maakt u attent op allerlei 
spektakel en loodst u mee naar het slot-
optreden van Jaap Louwes, wat plaats-
vindt op het dorpsplein bij de Swingel.

Kom gezellig langs en geniet 'gratis' van 
deze Willedei.
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It Willedei liet

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 haw ik toch in wille mei dy
der is mar ien ding wêr't ik sa fan hâld

dat is Willedei yn Wynjewâld.

It hiele doarp is in téater
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 setten 

ien kear noch dit liet.

Refrein

· Tegen de stroom ingaan 
is de enige manier om bij de bron te komen.

Nieuws van de 
zondagsschool

Beste jongens en meisjes,

De zondagsschool begint weer op d.v. 
zondag 4 september!
Wil jij…….
- de verhalen uit de Bijbel (beter) te 

leren kennen?
- nieuwe liedjes leren?
- leuke werkjes maken die passen bij het 

Bijbelverhaal?
- op een gezellige, ontspannen manier 

bezig te zijn met het Woord van God?

Dan ….. is de zondagsschool net iets 
voor jou!!

De zondagsschool……
- is voor alle kinderen van 4-12 jaar
- is elke week een Bijbelverhaal
- is het leren van leuke, nieuwe liedjes
- is ook elke week een bij het verhaal 
  aansluitende verwerking
- is voor elk wat wils

Kortom: we proberen je op een fijne en 
positieve manier bekend te maken met 
de verhalen uit de bijbel en met wat die 
verhalen in de tijd van nu voor ons 
betekenen.

De zondagsschool is gewoon leuk!!
Er zijn 2 leeftijdsgroepen. Elke zondag-
morgen van half 10 tot half 11 zijn jullie 
van harte welkom in gebouw de 
Driehoek. 

Lijkt het jou ook leuk om met ons mee te 
doen? We zien je graag! Neem gerust je 
vriend of vriendinnetje mee!

Tot ziens !
De leiding van de zondagsschool.
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Evacués
Zo nu en dan komt een soortgelijk verzoek als onderstaande e-mail bij ons terecht. Met 
alle plezier proberen wij de gevraagde inlichtingen zo mogelijk door te spelen. 
Het resultaat van dit verzoek wordt beschreven door Alie de Boer woonachtig in Haar-
lem en de oudste van de drie dochters van Barreld en Tjitske de Boer, het echtpaar dat 
de kledingwinkel H.B. de Boer runde, daar waar nu Bloemenhuis Wilma is. 

From : anitaslabbers@live.nl
To: email@wijnjewouden.net
Subject: Fam. de Boer gezocht Weinterp 
1944-45
Date: Fri, 18 Mar 2011 11:32:15 +0100

Geachte Gemeente Wijnjewoude,
Ik heb een vraag van mijn vader, hij is in 
1944-45 geëvacueerd vanuit Limburg 
naar Friesland geweest, en werd met zijn 
broer en ouders bij de familie de Boer in 
Weinterp onder gebracht.
Hij weet nog wel de namen van de 3 doch-
ters van de familie namelijk: Alie, Uuki en 
Vroukje ...excuses als de namen niet cor-
rect gespeld zijn...het is alweer een hele 
tijd geleden. Hij bewaart warme herinne-
ringen aan de tijd in Friesland, hij was 
toen ongeveer 5 of 6 jaar. Hij is op zoek 
naar de 3 dames van toen. Mijn vaders 
naam is Martien Slabbers en zijn broer 
heet Pierre, zijn ouders waren. Martin en 
Anna Slabbers. Het zou geweldig zijn te 
weten hoe het iedereen vergaan is.

 
Met vriendelijke groet,            

Anita Slabbers                            
0644513108

Bovenstaande e-mail kwam via ene Durk 
van der Veen bij Froukje terecht en die 
stuurde het door naar mij.
Zij herinnerde zich weinig van Peter en 
Mart, die als evacués een tijdje bij ons 
woonden. Ook Ukie wist er vrijwel niets 
meer van. Waarschijnlijk zijn ze begin 
januari 1945 bij ons gekomen en vertrok-
ken ze weer na de bevrijding in mei 1945. 
Ik herinner me nog goed hoe ze kwamen. 
Met kaalgeschoren hoofden en heel vieze 

kleren. Ze spraken een dialect dat bijna 
Duits was. Hun ouders en twee jongere 
kinderen kwamen bij boer Berga terecht, 
een zusje bij Sietze Lok en Corry Tijema, 
die zelf weer inwoonden bij onze buren 
Brandt en Hendrikje van der Meulen.
De reden van de evacuatie was de oorlog. 
In Limburg werd hevig gevochten. De 
familie Slabbers was eerst met andere 
gezinnen vertrokken naar een streek aan 
de andere kant van de Maas, waar ze 
konden wonen in verlaten kippenhokken. 
Na een poosje bleek dat ze er niet moch-
ten blijven, omdat de gevechten ook de 
overkant bereikten. Ze werden per trein in 
volgestampte wagons naar Zwolle 
gebracht, waar ze ontsmet en kaalge-
schoren werden. Op weg naar het Noor-
den ging het met alle beschikbare voertui-
gen, zoals paard en wagens. Zo kwamen 
ze tenslotte in Wijnjeterp terecht, waar ze 
in het Gebouw voor Christelijke Belangen 
werden opgevangen en verdeeld over de 
huizen. Omdat wij een kledingzaak had-
den, kregen we jongens die vrijwel geen 
kleren meer hadden.
Al snel begonnen wij meisjes op ons 
hoofd te krabben. Het bleek dat de kaal-
geschoren jongenshoofden toch nog lui-
zen of neten naar Friesland hadden 
gebracht. Op het witte bord dat Mem 
tegen onze nek drukte viel de oogst van 
het haarkammen met een speciale lui-
zenkam te bewonderen. Ook het zindelijk 
maken van één van de jongens vroeg de 
nodige inspanning van Mem, maar het 
resultaat gaf haar en de jongen veel 
vreugde.
Wij, als meisjes, hadden geen last van de 
jongens, maar kunnen ons ook niet herin-
neren dat we met hen speelden. Peter 
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kon naar school. Zijn vader bracht hem er 
's morgens naar toe. Van Mart herinner ik 
me nog dat hij met een schepje in de zand-
bak speelde, hij had dan een blauw over-
alletje aan en droeg klompen.
De geboortejaren van Peter en Mart zijn 
resp. 1938 en 1939, die van ons drieën 
1935, 1940 en1941. Na de oorlog misten 
we onze “broertjes” wel even, maar het 
was feest en er werd van alles georgani-
seerd!

Toen Froukje me inlichtte over de zoek-
tocht van Mart en zijn dochter Anita, heb ik 
haar gemaild dat ik het heel bijzonder 
vond dat we werden gezocht en dat ik 
graag contact met Mart wou hebben. Hij 
heeft ons daarna gebeld en ons uitgeno-
digd om te komen logeren bij hem en zijn 
vrouw Marian in hun dubbele woning 
waarvan de helft wel gemeubileerd, maar 
niet bewoond was. Dat leek ons wel wat, 
dan konden we ook nog vrienden van ons 
bezoeken die ongeveer 12 km bij hen 
vandaan wonen.
Een maand later hadden we onze jaarlijk-
se familiedag in Utrecht. Dat leek Egbert 
een geschikte gelegenheid om door te 
rijden naar Linne (bij Roermond).
Het was toen dus 66 jaar geleden dat Mart 
en ik elkaar hadden gezien. 64 Jaar gele-

den had vader Slabbers met Peter en 
Mart nog een bezoek gebracht aan mijn 
ouders om ze te bedanken voor hun 
goede zorgen. Mijn vader heeft ze toen 
met de auto weer thuis gebracht en daar-
na is het contact niet lang meer onderhou-
den.
Eigenlijk was het wel een avontuur. 
Egbert en Marian hadden elkaar niet eer-
der gezien of gesproken. En wat wisten 
Mart en ik eigenlijk van elkaar? Maar wij 
houden wel van een avontuur en het klikte 
meteen tussen ons vieren. Ik heb hem 
begroet als mijn broertje van vroeger en 
toen waren we dus familie van elkaar. Het 
werd een heerlijke avond in de buitenlucht 
en dochter Anita kwam ook nog langs. 
Mijn linker arm zat na mijn val met de fiets 
nog in een gipsverband, maar dat was 
niet storend. Ze waren zeer gastvrij en de 
conversatie liep vanzelf. Mart was metse-
laar van beroep en werkte aan een project 
van een rijke man die zijn grote huis wilde 
vergroten tot een kasteel met een poort in 
oude stijl. De volgende dag heeft hij het 
ons laten zien en daarna hebben we een 
mooie wandeling in een natuurgebied 
langs de Maas gemaakt. Tot mijn verras-
sing bleek dat Mart veel wilde planten bij 
naam kende en dat was prettig voor mij, 
want er bloeiden nog al wat soorten die ik 
niet eerder had gezien.

Foto is uit het boek 30.000 evacués.
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Die morgen hadden we eerst al bezoek 
gekregen van Peter of Pierre, zoals hij 
meestal genoemd werd. Hij was heel 
anders geaard dan zijn broertje Mart: luid-
ruchtiger, vrolijker en hij kon zich ook nog 
meer herinneren van hun evacuatie. Van 
de school in Wijnjeterp herinnerde hij zich 
dat hij met rode inkt mocht schrijven, een 
voorrecht voor degenen die 0 fouten in de 
vorige opgaaf hadden gemaakt. En het 
grote huis naast onze winkel, wie woonde 
daar toen? De dokter, maar dat was hij 
vergeten. 
Toen we terugkeerden van onze wande-
ling, vertelde Marian dat Peter nog een 
keer langs was gekomen en een grote zak 
met vers geplukte kersen voor ons had 
meegenomen. Wij hadden ook al gezien 
hoeveel grote kersenboomgaarden er 
waren in de omgeving.
Bij de avondmaaltijd schikte de andere 
dochter van M+M aan en erna versche-
nen Anita en haar vriend. Deze man was 
eigenaar van een internationaal werkend 
slachterbedrijf en kon daarover boeiend 
vertellen.
Aan het eind van de avond kregen we nog 
cadeaus, een enorm stuk beenham, 
bereid met kaas en kruiden, een fles dure 
wijn in een mand met o.a. leuke glazen 
weckflesjes gevuld met streekproducten.
De volgende dag vertrokken we via vrien-
den in Heel, maar eerst nodigden we hen 
uit voor een bezoek aan ons in Haarlem of 
in een vakantieonderkomen in of bij Wijn-
jeterp. Er waren praktische bezwaren 

i.v.m. de zorg voor oude ouders van Mari-
an, maar het leek hen toch wel aantrekke-
lijk, vooral de oude omgeving nog eens te 
verkennen.
We hopen dan ook dat we hen in septem-
ber in It Iekenhiem in Bakkeveen kunnen 
weerzien.

Alie v.d Berg-de Boer.

Foto is uit het boek 30.000 evacués.
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Nieuws van de VVV

De rommelmarkten worden goed bezocht.
We treffen het nog steeds tussen de buien door.

Op de laatste avond markt waren er 62 standhouders en 
veel publiek. Al met al een gezellige markt.

De fietsvierdaagse viel de tweede dag in 
het water. Ondanks de regen waren er 
toch nog een kleine honderd deelnemers. 
De laatste avond werden de deelnemers 
met accordeon muziek binnen gehaald bij 
de Stripe. 

Wat een prachtige avond moest worden 6 
augustus jl, viel letterlijk en figuurlijk in het 
water! Iedereen heeft het kunnen zien op 
de voorpagina van de Woudklank. Het 
jubileum (25e keer) van het ringsteken 
moest worden gestaakt na de eerste ron-
de. Het kwam met bakken uit de hemel. 
Even was er twijfel bij het bestuur, de drup-
pen werden minder. Dit was van korte 

duur. Geen twijfel meer, dit kunnen wij de 
deelnemers en de paarden niet aandoen. 
Het werd afgelast, jammer, jammer. Het 
publiek wat er nog was ging huiswaarts, 
de boel werd door het bestuur opgeruimd. 
Later op de avond hebben de bestuursle-
den de bloemen en de attenties naar de 
deelnemers gebracht.
 
Let op, Let op, Let op!
Herinnert u zich het VVV feest van een 
paar jaar geleden nog? Dit was reuze 
gezellig en zeker voor herhaling vatbaar. 
Nou dit gebeurt ook, houdt u 15 oktober 
a.s.  's avonds maar vast vrij, meer infor-
matie volgt in de volgende Bân. 

Het bestuur

3e Oldtimerrit Wijnjewoude

De 3e oldtimerrit die op 19 juni wegens slechte weersomstandigheden niet door kon 
gaan, wordt nu verreden op zondag 11 september. We vertrekken om 13.00 uur vanaf 
café/restaurant “de Stripe”. Langs een mooie route gaan we naar Broeksterwoude 
waar we met een omgebouwde praam het water op gaan. Dhr. Jacob Bijlsma zal tijdens 
de vaartocht vertellen over de natuur die op dat moment om ons heen te zien is.
Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met:

Roffel, Merkebuorren 93
Van der Wal, Merkebuorren 72 

Bosma, Merkebuorren 105, tel 0516-481784

PS. U kunt zich ook opgeven bij de oldtimerstand op de Willedei a.s. 3 september.
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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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Mededeling huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Geachte patiënt(e),

Middels deze brief willen we u graag van 
enige veranderingen binnen Huisartsen-
praktijk Wijnjewoude op de hoogte stel-
len. Zoals u mogelijk al in de wandelgan-
gen vernomen hebt is mevrouw Lewin per 
1 juli 2011 niet meer aan de praktijk ver-
bonden. Wij hopen dat u begrip heeft voor 
deze voor beiden zeer moeilijke beslis-
sing. Vanaf heden is mevrouw Annemarie 
Schot werkzaam als vervanger voor 
mevrouw Lewin. Zij zal op de maandag en 
donderdag spreekuur houden. Voorheen 
was zij werkzaam als huisarts in Wolvega. 
In de structuur van de praktijk zal verder 
niets veranderen. Huisartsenpraktijk Wijn-
jewoude hoopt met u allen een goede 
samenwerking in de toekomst te houden.

Namens de praktijk,
 F. Lewin

Beste allemaal,

Ik ben 8 jaar huisarts geweest in Wijnje-
woude. In deze tijd leer je de mensen 
goed kennen. Lief en leed heb ik met u 
gedeeld. Ik heb het heel erg prettig gevon-
den hier te kunnen werken en gebeurte-
nissen van 'de wieg' tot aan het 'laatste 
stukje' met velen van u door te maken. Ik 
vind het jammer afscheid van u te moeten 
nemen. Aan de andere kant biedt dit 
afscheid voor mij ook weer nieuwe kansen 
en mogelijkheden in Groningen.
Het ga u goed!

Mw. Lewin-van den Broek

Nieuws van Euphonia

Beste dorpsgenoten,

Hier een noodkreet van onze mooie muziekvereniging Euphonia.
Ook vorig jaar heeft onze muziekvereniging een oproep gedaan voor nieuwe leden. 
Maar het korps verkeert nog steeds in zwaar weer en heeft dringend versterking nodig. 
Acties en oproepen hebben tot nu toe nauwelijks reacties opgeleverd. Het zou vreselijk 
jammer zijn voor ons dorp en voor de huidige leden als de vereniging niet verder zou 
kunnen functioneren. 
Er is dringend behoefte aan nieuwe leden. Mocht u geïnteresseerd zijn en ons willen 
helpen, dan vragen wij u dringend te reageren. Voor meer informatie kan men bellen 
met de voorzitter van de muziekvereniging, Jannie de Vries (0516-481475), maar men 
is ook van harte welkom bij een repetitie. We repeteren elke dinsdagavond in Gebouw 
de Driehoek van 19.45 uur tot 21.45 uur. Tijdens de Willedei zullen wij ook aanwezig 
zijn. Voor nieuwe (jeugd)leden hebben wij 10 gratis lessen in de aanbieding, zodat wij 
voor iedereen toegankelijk blijven.
Wij hopen op uw steun!

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

0516 - 

0516 - 48 18 80

48 13 05J. Miedema

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

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Weinterp 40

9241 HE  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 81

Fax: 0516 - 48 13 62

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

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

k     i     r     t     a     n

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

dorpshuis

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

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

Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 31 97 96 91
b.g.g.: 0516 - 78 50 39

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Slotemaker de Bruineweg 2

8433 MB  Haulerwijk

Tel.: 0516 - 42 12 81

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74



Volleybalvereniging DWS

Op donderdagavond 7 juli 2011 hadden we het stratenvolleybaltoernooi op het evene-
mententerrein. ODV stelde wc's en douches beschikbaar en ook de kantine was open. 
Donderdagmiddag heeft Ede Heida diverse lijnen getrokken om de velden in beeld te 
brengen. Reinder de Vries was de vertrouwde stem achter de microfoon. We hadden 
prachtig weer en er deden 16 teams mee. De wisselbeker werd ingeleverd door de 
Russchenreed, die de beker tijdens het laatste stratenvolleybaltoernooi in 2009 wist te 
veroveren.
De winnaars van het stratenvolleybaltoernooi 2011 zijn;
1. Klein Groningen 1
2. Nije Buurt 2
3. Weinterp
Alle prijswinnaars kregen een heerlijke taart gesponsord door bakkerij van der Molen.
De eerste plek werd behaald door team Klein Groningen 1 en dus zijn zij nu de trotse 
bezitters van de wisselbeker!
We kijken terug op een geslaagd toernooi.

Ede Heida, Reinder de Vries, voetbalver. ODV en bakkerij van der Molen; Bedankt!

Start trainingen
Op maandag 5 september starten de trainingen weer.
De trainingstijden zijn als volgt:
Maandagavond 19.00 uur – 20.15 uur recreanten
                         20.15 uur – 21.30 uur dames 2
                          21.30 uur -  22.45 uur dames 1

Dinsdagavond  19.30 uur – 20.20 uur jeugd (13-18 jr.)
                          20.20 uur – 21.35 uur heren 2
                          21.35 uur – 22.50 uur heren 1

Donderdagmiddag 16.30 uur – 17.30 uur junioren (6-10 jr.)
                              17.30 uur -  18.30 uur junioren (10- 13jr.)

Op de eerste trainingsavond op 5 september starten de damesteams gezamenlijk; 
20.15 uur. Ook de herenteams starten de trainingen gezamenlijk; dinsdag 20.20 uur.

Lijkt het je wat? Je bent van harte welkom!!!

19.
Iedereen wist dat het niet kon, 

tot er iemand kwam die dat niet wist.
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Ina Zandberg 
Schoonheidssalon 

 
Voor een mooi en 
verzorgd uiterlijk 

Tj. Harkeswei 106 a/b
9241 HM Wijnjewoude

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

G. Wiegersma Wijnjewoude
uw

stalstoffeerder

110 SCANIA
Handelsonderneming

G. Wiegersma

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

Weinterp 1
9241 HB  Wijnjewoude

Bloemstukken
Snijbloemen
Kamerplanten
Bruidswerk
Grafwerk
Sfeermakers
Kado’s
Snuisterijen

*
*
*
*
*
*
*

*Voor al uw:

www.bloemenkadohuiswilma.nl

Gentiaan 22  Wijnjewoude 0516-481208
www.inazandberg.nl
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Nieuw in Wijnjewoude: 
Bed & breakfast 'Duerswâld'.

Begin juli hebben wij (gastheer Henk en gastvrouw Ineke van Straten) tussen Wijnje-
woude en Bakkeveen onze nieuwe B&B geopend. 
Wij zijn sinds 2008 bezig onze boerderij aan de Duerswald 2 te restaureren en hebben 
daarin een luxe B&B gebouwd. We hebben de afgelopen tijd al meerdere gasten ont-
vangen: uit Friesland, maar ook uit het Westen des lands. U hebt ons vast al reclame 
zien maken tijdens de optocht waarin onze buurtvereniging “de Stripe” zich presenteer-
de: ”Bij van Straten een overnachting, overtreft al uw verwachting !” 

Wat bieden wij onze gasten ? 
Het gaat om een 2- persoons bed & 
breakfast op een oude stelpboerderij. De 
B&B heeft een landelijke bouwstijl, maar 
is modern ingericht. Er is een grote leef-

2ruimte (30 m ) en een royale luxe badka-
2mer (11 m ) met een 1-persoons whirl-

pool. De leefruimte heeft een zithoek met 
lcd-tv, een royale 2- persoons boxspring 
en een ontbijthoek. Een nespresso, 
waterkoker en koelkast staan klaar voor 
gebruik. Voor kinderen of vrienden is een 
extra kamer beschikbaar. En natuurlijk 
serveren wij een heerlijk (boeren)ontbijt 
op de kamer.

De B&B heeft een eigen toegangsdeur. 
Op het boerenerf is een (overdekte) zit-
hoek voor de gasten ingericht met zicht 

e
op de12  eeuwse hervormde kerk. Er zijn 
fietsen te huur om de mooie omgeving te 
verkennen (Duurswouderheide, Bakke-
veen, Ureterp, Siegerswoude, Beetster-
zwaag, Lippenhuizen en Hemrik). Ook 
aan mooie wandelpaden geen gebrek.

Misschien een goede tip voor uw fami-
lie of vrienden op afstand ? 
Meer informatie vindt u op:
 www.bedandbreakfast.nl . 
Er kan via deze website of telefonisch een 
afspraak gemaakt worden: (0516-426953 
of 06 50468481).

Wij zien er naar uit onze toekomstige gas-
ten te kunnen verwelkomen.
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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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Ben jij een jonge mantelzorger??

En ben je nog niet ingeschreven bij Timpaan? 
Schrijf je dan nu in en ontvang 2 bioscoopbonnen!

Je doet thuis veel meer dan veel van je 
leeftijdsgenoten.
Het kan zijn dat je broer gehandicapt is, je 
oma dement, je moeder ziek is of dat je 
vader depressief is. Ze hebben hulp nodig 
en jij moet die geven. Je draagt meer 
verantwoordelijkheid en komt minder toe 
aan jezelf, sporten, bijbaantje en soms 
zelfs school.

Dan ben je een (jonge) mantelzorger.

Soms zou je liever de boel de boel laten, 
tijd voor jezelf, er even tussen uit. 

Voor jongeren zoals jij, organiseert Tim-
paan Welzijn Opsterland, i.s.m. Informa-
tiepunt Wmo en Fawaka speciale activi-
teiten! Het is heerlijk om gewoon eens alle 
zorgen te vergeten. Fun te hebben met 
leeftijdsgenoten. Daarom willen wij, 
samen met jou, leuke activiteiten organi-

seren. Denk bijv. aan lasergamen, bow-
len, paardrijden enz.

Begin 2011 was de eerste activiteit voor 
jonge mantelzorgers uit Opsterland en 
Smallingerland. Deze dag was gevuld 
met workshops Graffiti, Djembé en break-
dance. Eind 2011 zal de tweede activiteit 
georganiseerd worden.

Om op de hoogte te worden gehouden 
van de activiteiten voor jonge mantelzor-
gers, kun je je aanmelden bij Timpaan 
Welzijn. 
Elke nieuwe aanmelding ontvangt 2 bios-
coopbonnen, zodat je samen met een 
vriend of vriendin een avondje naar de 
bios kunt. 
Deze actie is voor nieuwe aanmeldingen.

Aanmelden kan bij Sandra, 
mail: s.bon@timpaanwelzijn.nl of bel; 06-
46085237 
of 0512-384040. 

Vermeld in de mail je naam, leeftijd, adres 
en telefoonnummer. Aanmelden voor een 
bioscoopbon kan tot 1 november 2011. 
Na aanmelding krijg je een ontvangstbe-
vestiging.

Soms moet je veranderen om jezelf te blijven.
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Najaars activiteiten in Kirtan 

Dit najaar gaan weer verschillende activiteiten van start in meditatiecentrum Kirtan .
Zoals altijd zijn er  verschillende Yoga groepen op maandag avond, dinsdag- en woens-
dagmorgen, deze worden gegeven door Petra Flantua.

Er start ook een Yoga groep voor begin-
ners onder leiding van Mark van der Gali-
ën. Op dinsdagavond 6 september van 
18.30-19.45 uur geeft hij een open  les,  
de groep start dan om dezelfde tijd op 13 
september. Op dinsdagavond 13 septem-
ber om 20.00 uur geeft Joyce de Rozario  
een open les “ Dans ...bewustzijn in bewe-
ging”. Bij voldoende belangstelling star-
ten er daarna groepen op maandagmor-
gen en/of dinsdagavond. Op woensdag 
21 september is er om 20.00 uur een 
informatie avond over “mindfulness, le-
ven in aandacht”. Er  start op 28 septem-
ber een training van 8 avonden rond dit 
thema. Tenslotte is er op dinsdagmorgen 
4 oktober om 11.00 uur en open les Chi-
gong, en dit is tevens de start van 10 les-
sen met de “ Vital energy practice” . Een 

serie oefeningen gericht op het herstellen 
en onderhouden van je levensenergie.
Voor meer informatie kun je onze website 
bezoeken: www.kirtan.nl.  Je kunt ook 
mailen (info@kirtan.nl ) of bellen op telnr. 
0516 471688.

Alle  open lessen zijn gratis. Het adres 
van Kirtan is : Tjalling Harkeswei 75, Wijn-
jewoude.

k     i     r     t     a     n

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

Dansavondjes met livemuziek 
uit de jaren 50 en 60

In Opsterland gaat Timpaan dansavonden organiseren. De 1ste dansavond starten we 
in Gorredijk op vrijdag 7 oktober om 20.00 uur. Er volgen meerdere avonden in 
Opsterland, maar dan op een andere plek. 

Bewegen is goed, zeker voor senioren. 
Het maakt je fit en het is gezond. Dansen 
vindt iedereen leuk en daarom vragen we 
alle senioren om te komen dansen. Net 
als vroeger, met man of vrouw, dochter of 
zoon of desnoods met de buurvrouw van 
schuin tegenover. 

De cha cha of de jive, een klompendans of 
een polonaise. Het maakt niet uit, dansen 
is leuk en gezellig. Dus kom. Want seni-

oren fit en actief houden, daar draait het 
uiteindelijk om. De kosten van een dans-
avond met livemuziek bedraagt  € 7,50. 

Voor meer informatie en aanmelding:
Korrie Kooistra Timpaan Welzijn 
Tel. 06 46112664 
Email: k.kooistra@timpaanwelzijn.nl
Geertje Miedema Timpaan Welzijn 
tel. 06 46073968
Email: g.miedema@timpaanwelzijn.nl
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Interview met cursiste Engels

De WAW-Buurtacademie gaat haar tweede jaar in. 
Mocht u nog twijfelen of het iets voor u is om een keer een 
cursus te volgen, lees dan onderstaand interview met 
Anna Heslinga. Zij is een van de tevreden cursisten van de 
afgelopen periode! 

Anna heeft na de middelbare school de 
kappersopleiding gedaan. Vervolgens 
heeft ze een eigen salon gehad maar 
mede vanwege de studie van haar vriend, 
heeft ze uiteindelijk gekozen voor een 
baan in een winkel. Anna's moeder is al 
jaren vrijwilliger van de WAW-Buurtaca-
demie. Toen Anna vorig jaar het cursus-
aanbod las en zag dat er een cursus 
Engels op het programma stond, was ze 
meteen enthousiast. Er stond bij vermeld 
dat de cursus voor 55 plussers bedoeld 
was. Maar na te hebben geïnformeerd, 
bleek dat ook zij zeker welkom was. 
Ze had op de middelbare school niet echt 
haar best gedaan met Engels. Daar had 
ze achteraf spijt van. Het leek haar een 
prima idee om op deze manier haar 
Engels bij te spijkeren! Groot voordeel 
was, dat de cursus in Wijnjewoude zelf 
plaats vond. Wanneer ze naar Drachten 
had gemoeten was ze niet gegaan. Dit 
vooral omdat het dan niet met haar baan 
te combineren was geweest.
Ze heeft veel opgestoken van de cursus 
en de onderlinge sfeer was bijzonder 

goed. Dit mede door de docente, die aan 
het eind van iedere les samen met de 
groep een Engels lied zong wat de week 
erna vertaald werd. De docente was 
naast lerares namelijk ook nog zangeres! 
Ook het praktijkgerichte van de cursus 
sprak Anna erg aan, want op deze manier 
leert zij het liefst. Na deze fijne ervaring 
willen Anna en de rest van de groep in het 
najaar dan ook graag verder gaan met de 
cursus Engels. Anna zelf heeft zoveel 
opgestoken, dat ze nu zonder moeite 
naar Engelse films kijkt die niet ondertiteld 
zijn. In de winkel waar Anna nu werkt 
komen ook relatief veel buitenlanders. 
Dus daar komt de nieuw verworven ken-
nis ook goed van pas. 
Naast Engels zou Anna ook wel eens een 
cursus Duits willen doen. Zij adviseert de 
WAW-Buurtacademie om de cursussen 
wel op de avond plaats te laten vinden 
want dan zijn mensen beter in de gele-
genheid om deel te nemen. 
De WAW-Buurtacademie wenst Anna nog 
veel plezier en succes met de Engelse 
les. 

En nog bedankt voor tip over de cursus Duits! 

Bezoek- en postadres

MFC “De Swingel”

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 

- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes
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Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Dopheide 8c-2
9202 PB  Drachten

0512 - 54 67 10
0512 - 54 66 35

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

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

Mobiel: 06 -21 67 10 24

Alle dagen geopend

van 9.00 uur t/m. 20.30 uur

Eet   café Restaurant

Mr. Geertswei 39

9241 GK  Wijnjewoude

0516 - 48 17 81

06 - 504 88 016

Ÿ In- en verkoop occasions

Ÿ In- en verkoop classic cars 

Ÿ In- en verkoop USA cars

Ÿ APK keuringsstation

Ÿ Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

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

FB

AUTORIJSCHOOL
Tel: 0516-480509

Gsm: 06-23005505

 www.autorijschoolmanuel.nl    info@autorijschoolmanuel.nl 

Klein Groningen 16

9241HS  Wijnjewoude
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Prikbord

Bedankt

Wij willen iedereen dankzeggen voor het 
getoonde medeleven met het overlijden 
van mijn lieve man en onze lieve heit, 

pake en oerpake 

Sjoerd de Vos

Hartelijk dank voor de vele kaarten die 
we mochten ontvangen. Het heeft ons 

goed gedaan.

Koenie de Vos- van der Land, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind.

Dorpsgenoten

Zouden jullie ook willen helpen om voor 
mijn gehandicapte kleindochtertje het 
mogelijk te maken dat zij dolfijn onder-
steunende therapie kan krijgen?
Alle informatie kunt u vinden op de site: 
www.tessgoescuracao.nl.
Een bijdrage kunt u storten op rek,nr: 
757801498 ten name van 
Tess Waning te Drachten.

Iedere euro zorgt er voor dat de dolfijn 
ondersteunende therapie dichterbij komt. 
Alvast heel erg bedankt.

De beppe van Tess, Clari de Roo.
Bedankt

Hierbij wil ik iedereen bedanken, die be-
langstelling en meeleven heeft betoond 
tijdens mijn verblijf in het M.C.L. en later in 
Nij Smellinghe.
Ook toen ik weer thuis kwam, bleef de 
zeer brede belangstelling voortduren. Het 
heeft mij heel veel goed gedaan.

J. Monderman de Jong.

Handwerkgroep it Wâldhûs

De handwerkgroep start op donderder-
dag 8 september. We handwerken van 
9.30 tot 11.00 uur in it Wâldhûs.

Janke Jongsma (48 14 95)
Froukje Pera.

Mantelzorgcafé Gorredijk

Op dinsdag 13 september a.s. organiseert Timpaan Welzijn i.s.m. Informatiepunt Wmo 
weer een Mantelzorgcafé in Opsterland. 
Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen of met elkaar ervaringen uit te wisselen. 
Ook is op deze avond een Wmo-adviseur aanwezig. Daarnaast is er aandacht voor het 
thema analfabetisme. De heer Koelman is zelf mantelzorger en alfabeet. Hij zal iets 
vertellen over zijn situatie en hoe hij zich redt in een wereld waarin veel schriftelijke 
informatie gegeven wordt. De bijeenkomst vindt plaats in de Skâns, Loaijersstrjitte 2, 
8401 DV te Gorredijk en is van 19.30 – 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. U 
kunt zich tot 6 september a.s. opgeven door contact op te nemen met G. Miedema, tel. 
0512-384058/06-46073968, email g.miedema@timpaanwelzijn.nl. Voor meer infor-
matie: bezoek onze website www.mantelzorgopsterland.nl.
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Tel.:
Mobiel:
E-mail:

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

Voor alle tegelwerk

badkamers & toilet

keukens & vloeren

Wijnjewoude 

Lid van:

Voetverzorging Marijke

M.G.A. de Bruin

Te Nijenhuiswei 27

9241 EA  WIJNJEWOUDE

Tel. mobiel: 06 29 211 470

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

Hendrik van der Heide

06 - 46 18 12 04

info@aforum.nl    aforum.nl

 

Gediplomeerd pedicure

Aantekening : diabetes

Aantekening : reuma

Ook bij u thuis
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Nieuws van De Zonnebloem

Nieuws van De Zonnebloem werft leden 
De Zonnebloem houdt van 5 t/m 10 september een telefonische ledenwerfactie. We 
hopen onze activiteiten voor zieken en gehandicapten verder uit te breiden. Daarom 
zoeken we naar nieuwe donateurs en ondersteunende leden. Hun bijdragen zijn hard 
nodig. Ook hopen we nieuwe vrijwilligers te vinden. 

De Zonnebloem organiseert huisbezoek, 
dagactiviteiten en aangepaste vakanties 
voor zieken, gehandicapten en hulpbe-
hoevende ouderen. Tienduizenden zie-
ken en gehandicapten die dreigen te ver-
eenzamen, krijgen bezoek of kunnen met 
hulp van een vrijwilliger er op uit of een 
week op vakantie. Zo worden er allerlei 
uitstapjes georganiseerd. Via onze activi-
teiten ontstaan er veelal bijzondere ont-
moetingen. Ook de vrijwilligers putten 
daar voldoening uit. 
De Zonnebloem regelt allerlei noodzake-
lijke voorzieningen voor mensen met 
lichamelijke beperkingen, zoals aan-
gepast vervoer en dit brengt extra kosten 
met zich mee. Willen we ook in de toe-
komst dit blijven doen dan is steun uit 
onze gemeenschap in de vorm van lid-
maatschap of vrijwilligerswerk hard 
nodig. Als u meer wilt weten over het Zon-
nebloemwerk dan kunt u contact met ons 
opnemen. 
Tel. 0512-775738 of 0512-302489.

Feestmiddag
Op zaterdagmiddag 15 oktober organi-
seert de Zonnebloem afdeling Ureterp 
een feestmiddag in het M.F.C. “De Wier” 
te Ureterp. Voor ons zullen optreden de 
“Harlinger huusvrouwen” uit Harlingen. 
Op een leuke en gezellige manier zingen 
en dansen ze voor ons. 
We beginnen om 14.00 uur. Er zijn geen 
kosten aan verbonden, want de Rabo-
bank sponsort deze middag in verband 
met ons 25 jarig jubileum. U wordt van 
harte uitgenodigd. Graag van tevoren 
opgeven, want vol is vol. U kunt zich opge-
ven bij G. Beute tel. 0512-301583 of I. v.d. 
Veen 0512-301984 voor uiterlijk 18 sep-
tember.
Het vervoer wordt voor u geregeld, indien 
u er zelf niet kunt komen.
Zou u wat meer willen weten over het Zon-
nebloemwerk, of zou u bezoek willen ont-
vangen van één van onze vrijwilligers, 
dan kunt u altijd bellen. Nieuwe vrijwilli-
gers zijn van harte welkom.

Het bestuur afdeling Ureterp.

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c
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Kerkdiensten

Hervormde Kerk

Augustus
28   9.30 uur Weinterp Ds. J.H. Dekkers Wierden

13.45 uur Weinterp Ds. J.H. Dekkers Wierden  Gez. dienst

September
4 9.30 uur Duurswoude Kand. J.A.A. Geerts Heiligerlee

13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen    Dorkwerd
11 9.30 uur Weinterp Ds. A. Lagendijk Westerbroek

13.45 uur Weinterp Ds. N.M. van Ommeren  Vlagtwedde Gez Dienst
18 9.30 uur Duurswoude Ds. J.H. Dekkers Wierden

Startzondag
13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen    Dorkwerd

25 9.30 uur Weinterp De heer F. Verkade Hoogeveen

Augustus
28 09.30 uur. Dhr. M. Kok, Schiermonnikoog. gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.                                                                                                                                                   

13.45 uur. Ds. J. H. Dekkers, Wierden, gezam.  Herv. Kerk  Weinterp

September
04 09.30 uur. Ds. A. Elverdink, Jistrum. Evangelisatie dienst / voorber. H.A.

Gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.     
13.45 uur. Geen dienst.

11 09.30 uur. Ds. J. Kolk, Heerenveen, Heilig Avondmaal.
Gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.  

13.45 uur. Ds. N. M. van Ommeren, Vlagtwedde, Nabetr. H.A.   
gezam. dienst in de Herv. Kerk  Weinterp.

18 09.30 uur. Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, Start Zondag
Gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.     

25 09.30 uur. Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.  
   13.45 uur. Ds. A. Elverdink, Jistrum.

Oktober
02 09.30 uur. Ds. K. de Vreugd, Nijkerkerveen, Israël en Kerk Zondag.

Gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.  
 19.30 uur. Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, M.m.v. Open Doors / Combo “WYN”.

dienst in de Geref. Kerk Lippenhuizen / Hemrik.

Gereformeerde Kerk

Wie geen nederlaag aanvaardt, 
kan niet verslagen worden.
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September
3 Willedei
7 Rommelmarkt op het evenemententerrein.
8 inleveren  pakketten voor Polen bij de fam. Veenstra aan de Loksleane

11 Oldtimerrit. Vertrek vanaf 13:00 bij De Stripe.
22 WAW- Buurtacademie. Permacultuur; het eetbare landschap.
23 WAW- Buurtacademie. Computeren voor beginners.
26 WAW- Buurtacademie. Beeldhouwen.
26 WAW- Buurtacademie. Mobiele telefonie.
27 WAW- Buurtacademie.  Kookworkshop vergeten groenten en recepten uit de 

gouden eeuw.
27 WAW- Buurtacademie.  Engelse les
27 Klaverjassen Café van der Weij

Oktober
3 WAW- Buurtacademie. Speel mee met het opvoedingsspel.
4 WAW- Buurtacademie. Quiltcursus
5 Rommelmarkt op het evenemententerrein.
6 inleveren  pakketten voor Polen bij de fam. Veenstra aan de Loksleane
6 WAW- Buurtacademie. Fotolijst decopatchen bij zorgboerderij de Twa 

Bûken.
7 Schutjassen in de ODV kantine
8 WAW- Buurtacademie. Workshop paling roken.

15 Feestmiddag De Zonnebloem om 14:00uur.
18 Klaverjassen Café van der Weij

Dorpsagenda

Schaakclub Bakkeveen start nieuw seizoen 
in Restaurant “de Stripe”.

Opgericht: 19-10-2001. contactpersoon: J. Bergsma, tel.: 0516 - 48 10 07
Voor meer info: http://members.ziggo.nl/sj.terpstra

Schaakclub Bakkeveen start haar nieuwe seizoen op 
14 september in Restaurant “de Stripe”. 
Het bestuur nodigt nieuwe leden van harte uit om deel te nemen aan de schaaksport. 
Daar vele clubs ter ziele zijn gegaan mogen wij trots zijn op onze club, bestaande uit 
bijna 20 leden. Nogmaals van harte welkom op 14 september, aanvang 20:00 uur.

Het bestuur.



 Medicatiebezorging

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

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

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

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

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

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

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

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

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

32.
De top is slechts het excuus voor de beklimming.


