
Redactie "de Bân”

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

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 
6 mei. De Bân is ook te vinden op 
www.wijnjewoude.net

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de 
Bân inleveren? 
Bij voorkeur als rtf bestand via email 
deban@wijnjewoude.net Dit kan tot 
zaterdag 29 april 18.00 uur. Kopij wat 
niet via e-mail gaat moet op donderdag 
27 april  binnen zijn bij Klaasje van der 
Woude, te Nijenhuiswei 10.
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij 
helaas niet meer plaatsen.
Klachten over de bezorging kunt u 
melden bij: Annie Posthumus tel. 
481381

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

In praatsje by it 
plaatsje

Wel of geen vogelgriep,
 dit eksterpaar maakt het niet uit en is er 

weer klaar voor.

Van de redactie

Berichten van 
Plaatselijk Belang.

Plein Mr. Geertswei
De afgelopen periode hebben we u 
regelmatig op de hoogte gesteld van de 
vordering inzake het plein aan de Mr. 
Geertswei. De plannen voor het plein en 
de parkeervoorziening bij de Swingel en 
de school zijn klaar en inmiddels heeft de 
aanbesteding plaatsgevonden, waarbij 
het werk is gegund aan Aannemers- en 
bestratingsbedrijf Kootstra uit Drachten. 
De bedoeling is dat de werkzaamheden 
na Pasen starten. De werkzaamheden 
nemen waarschijnlijk 3 a 4 weken in be-
slag. 
Wij gaan nog met het aannemersbedrijf 
overleggen op welke wijze we zelfwerk-
zaamheid kunnen verrichten. Het geld 
wat op deze wijze wordt verdiend kan 
worden gebruikt voor de kosten van het 
kunstwerk. Uw hulp hierbij wordt 
bijzonder op prijs gesteld.

Bedrijven uitwijklocatie Tolleane
De realisatie van de bedrijven uitwijk-
locatie aan de Tolleane verloopt naar 
wens. Voor de aanleg is door het college 
van burgemeester en wethouders een 
krediet gevraagd aan de gemeenteraad. 
Het voorstel zal naar verwachting in de 
raadsvergadering van april worden 
behandeld. 
Als de besluitvorming positief verloopt 
kan in april de aanbesteding van het 
bestek in gang worden gezet. De aan-
nemer zal daarna met het werk kunnen 
beginnen. Een aandachtspunt hierbij is 
dat in een bepaalde periode geen 
werkzaamheden mogen worden verricht 
in verband met het broedseizoen (tot na 
15 juli).
Op het terrein is ruimte voor 7 bedrijven 
uit Wijnjewoude of omgeving die niet 
meer vooruit kunnen op hun huidige 



De bedoeling van het project is een ieder 
er van bewust te maken dat het stiekem 
dumpen van afval een probleem is voor 
de natuur en de samenleving. De natuur 
heeft er van te lijden en  het opruimen kost 
de gemeenschap veel geld. 
Het project loopt van 9 maart tot en met 2 
juni. In deze periode wordt geinventa-
riseerd waar dumpingen plaatsvinden en 
wordt geprobeerd de veroorzakers op te 
sporen om het afval op te ruimen. 
Binnenkort wordt ook Wijnjewoude be-
zocht, om te inventariseren of en waar 
illegaal afval wordt gestort. Hierbij wordt 
ook de hulp van de bewoners op prijs 
gesteld. Weet u plaatsen waar in ons dorp 
afval wordt gestort, meldt ze dan bij de 
gemeente (meldingenlijn) of Plaatselijk 
Belang. 

Bestuur Plaatselijk Belang

Dodenherdenking op 4 mei

Al heel wat jaren wordt de dodenher-
denking op 4 mei door plaatselijk belang 
georganiseerd. Het programma  ziet er 
als volgt uit:
Iedereen wordt uitgenodigd om 19.45 uur 
samen te komen bij de Tsjerkereed, naast 
de voormalige pastorie. Vanaf dit punt 
volgt een stille rondgang naar het 
monument op de begraafplaats. Vervol-
gens wordt een declamatie verzorgd en 
vindt de kranslegging plaats door twee 
kinderen van de beide basisscholen. Om 
20.00 uur wordt er twee minuten stilte in 
acht genomen en daarna speelt muziek-
vereniging Euphonia nog twee coupletten 
van het Wilhelmus.Tijdens het verlaten 
van de begraafplaats luiden de klokken 
en wordt later de stoet ontbonden. 
Plaatselijk belang gaat er van uit dat weer 
veel inwoners, zowel jongeren als oude-
ren  zich aangesproken voelen en mee 
zullen doen, zodat we een waardige 
herdenking kunnen houden. 

locatie.  Er is veel belangstelling voor. Op 
alle kavels rust een optie, wat overigens 
nog niet betekent dat deze bedrijven ook 
werkelijk gaan verhuizen naar de 
bedrijven uitwijklocatie.

Nieuw meldingen en 
afhandelsysteem gemeentebedrijf

Het gemeentebedrijf heeft begin van dit 
jaar een nieuw digitaal meldingen- en 
afhandelsysteem in gebruik genomen. 
Het systeem is bedoeld voor het beter 
kunnen verwerken van meldingen en 
klachten op het terrein van het onderhoud 
van wegen, openbaar groen, riolering en 
verkeersveiligheid. 
Tevens is een klanttevredenheids-
onderzoek gehouden naar de dienstver-
lening van het gemeentebedrijf. Uit het 
onderzoek blijkt dat de snelheid van 
afhandeling, het nakomen van afspraken 
en de terugkoppeling beter moet. 75% 
van de klachten wordt afgewikkeld en de 
dienstverlening wordt beoordeeld met 
een 7,2. Het gemeentebedrijf heeft 
aangegeven de dienstverlening verder te 
willen verbeteren.
Klachten of meldingen kunnen worden 
doorgegeven op tel.nr. 0513-481544 of 
per e-mail: meldingen@opsterland.nl. 
Uiteraard mag u ook contact opnemen 
met Plaatselijk Belang. 

Project “zwerfvuil Zuidoost 
Friesland”

Met de slogan “Afval dumpen doe je niet. 
Niet in de natuur” is een project gestart 
wat zich vooral richt op illegale stortingen. 
Het project is een gezamenlijke aanpak 
van het Wetterskip, Staatsbosbeheer, It 
Fryske Gea, Natuurmonumenten, Rijks-
waterstaat en de vier ROM-gemeenten, 
waaronder Opsterland.



Diamanten bruidspaar - van der Ploeg -de Haan

Dinsdag 28 februari 2006 was voor Piet en Anna een heel bijzondere dag. Ze 
mochten terug kijken op 60 jaar huwelijk, samen met hun 5 kinderen, 12 
kleinkinderen, 5 achterkleinkinderen, familie en vrienden. Anna laat mij de grote 
hoeveelheid felicitatiekaarten zien,”Is 't net geweldich, sa folle”. Ook is er een 
felicitatie van de koningin en een felicitatiebrief van de commissaris Ed Nijpels. 
Verder werden ze vereerd met een bezoek van burgemeester Sicko Heldoorn. 
Dit was zo gezellig, dat de burgemeester zijn tijd vergat. En dan de fotograaf van 
de Woudklank op je stoep en een interview. Allemaal ongewone drukte en dan 
op naar de Stripe voor het feest. Het werd een prachtige dag met het terug zien 
van oude vrienden en sterke verhalen. Ondertussen werden ze goed in de 
bloemetjes gezet. 

Ook aan de Bân willen ze hun verhaal 
wel kwijt, “mar moarn mar net want we 
moatte efkes bekomme en de boel op 
regel ha“. Natuurlijk dat kan, we 
maken een afspraak in de nog altijd 
drukke agenda van de familie van der 
Ploeg.

We gaan terug naar de tijd van de 
oorlog 1940-1945 als hun romance 
begint. Anna was zestien toen ze Piet 
voor het eerst zag. Aanleiding was de 
getrouwde zuster van haar vriendin. 
Dit stel huurde een woning van de fam. 

Van der Ploeg die pal naast de 
boerderij van de familie stond. Samen 
gingen de vriendinnen wel eens een 
bezoekje brengen bij de oudere zus in 
Burgum.
Het was daar dat zij Piet voor het eerst 
zag. Als zestien jarige werd ze smoor-
verliefd maar mocht van haar vader 
voor haar achttiende nog geen ver-
kering hebben. 
Maar liefde is door vaders moeilijk te 
keren. Jongelui uit de dorpen troffen 
elkaar op de dijk en zo komen ze 
elkaar toch weer tegen.



Toen Anna in november zeventien 
werd, ging Piet richting Oostermeer. 
Het is die dag vreselijk koud, en als de 
jongelui verkleumd buiten staan, strijkt 
vader de Haan met zijn hand over het 
hart en besluit dat die jongen dan toch 
maar even binnen moet komen. Vanaf 
die dag mogen ze verkering hebben.
Elke zaterdagavond ging Piet op de 
fiets naar Oostermeer, zo'n 7 km. Op 
zondag mocht hij niet fietsen, zijn 
vader nam daarvoor maatregelen, hij 
draaide de deur van het fietsenhok op 
slot. Piet en zijn broers wisten dit bevel 
te ontduiken door bij buren met een 
groot gezin, waar ze het niet zo nauw 
namen, een fiets uit de schuur te halen 
en dan vlug naar het meisje te gaan. 
Terug werd de fiets weer keurig in het 
schuurtje gezet. Naar mate de oorlog 
langer duurde werd het voor jonge-
mannen steeds gevaarlijker op de 
weg. Men kon zo opgepakt worden om 
in Duitsland te werk gesteld te worden. 
Zo vertelt Piet, “je moest voor spertijd 
11 uur thuis zijn, dat lukte niet altijd. 
Het was gevaarlijk en ik liep het risico 
opgepakt te worden, maar ik heb nooit 
wat gezien. Dat ik dat durfde” vraagt 
hij zich nu af. Een andere mogelijkheid 
om van Burgum naar Oostermeer te 
komen was over water. Zo ging hij 
meerdere keren met de zeilboot naar 
de overkant. “Op het water waren 
geen Duitsers, maar zonder gevaar 
was dit ook niet” zegt Piet. 
Daarna werden de omstandigheden 
voor de familie van der Ploeg nog 
moeilijker.
 
In de school van Burgum, tegenover 
de boerderij van familie v.d.Ploeg, 
werd  een heel garnizoen Duitse 
soldaten gelegerd. Voor hun “veld-
webel” werd een afzonderlijk onder-

komen gevorderd, de voorkamer van 
de boerderij van fam. van der Ploeg. 
Voor  Piet werd het thuis te gevaarlijk. 
Hij moest onderduiken, dat kon bij 
Anna in Oostermeer, waar haar 
ouders een kruidenierswinkel (spar) 
hadden. Onder de vloer kreeg Piet zijn 
schuilplaats. Het betekende ook dat 
Piet lange tijd niet terug kon naar het 
ouderlijke huis. “Mijn vader kwam wel 
eens langs voor een praatje en ik heb 
het één keer gewaagd om verkleed als 
vrouw naar mijn ouders te gaan” zegt 
Piet.
Anna kreeg in die tijd werk bij de 
directeur van de boterfabriek/ zuivel-
fabriek. Dit was één van de punten in 
het dorp waar men telefoon had. 
Wanneer ergens Duitse soldaten 
gesignaleerd waren, of razzia's gaan-
de waren, ging er snel een telefoontje 
van het ene naar het andere dorp.
Anna had dan de taak deze berichten 
snel in het dorp door te geven, zodat 
onderduikers veilig hun schuilplaats 
konden bereiken. “De oorlogstijd was 
een rot tijd maar ook een  bijzondere 
tijd, het gaf  een andere binding onder 
de mensen, men had alles voor elkaar 
over” vertelt Anna. “Toen de bevrijding 
kwam, liepen we alle feesten in de 
omliggende dorpen af. We liepen zelfs 
naar Garijp voor het bevrijdingsfeest. 
Fietsen waren er niet meer. Het enige 
vervoer wat wij nog hadden was de 
zeilboot, waarmee wij van kind af aan  
vertrouwd waren. We speelden altijd 
op het water van de Burgummermar, 
vissen en zwemmen.” 
Toen na de oorlog de directeur van de 
zuivelfabriek één week vakantie 
kreeg, had  Anna ook een week vrij, dit 
was heel bijzonder in die tijd. “Samen 
zijn we toen een week met de zeilboot 
op vakantie geweest. Wij zeilden naar  



Grou en Eernewoude en overnachten 
in jeugdherbergen. Daar golden nog 
strenge regels en lagen de slaapzalen 
van de jongens en  meisjes ver van 
elkaar gescheiden. 's Nachts was er 
strenge controle, jongens die dan in 
de nabijheid van de meisjesslaapzaal 
werden aangetroffen konden meteen 
vertrekken”. “Maar natuurlijk probeer-
den we dat en het lukte ons ook wel”. 
Zo vult Piet aan.    
Kort na de oorlog komt het huurhuisje 
van de familie van der Ploeg weer vrij. 
Het lijkt heit raadzaam dat het 
jongestel gaat trouwen en hier hun 
intrek neemt. 
Maar de burgemeester, die in die tijd 
van grote woningschaarste de wo-
ningen toe wees was het er niet mee 
eens. Na een gesprek met de burge-
meester mochten de plannen toch 
doorgaan. 
Piet werkte na de oorlog weer met zijn 
vader op de boerderij. Daarnaast had 
men ook tuinderij en kwekerij, wat in 
de omgeving van Burgum veel voor-
kwam. Hun producten waren fruit en 
groenten van de koude grond. Klanten 
waren hoofdzakelijk  zakenlui uit 
Leeuwarden. Voor het transport van 
mensen en goederen was de tram erg 
belangrijk.

De voorbereidingen voor de trouwerij 
werden in januari 1946 in gang gezet, 
maar er was gebrek aan alles. Anna 
kan nog een lapje stof op de kop 
tikken, wat geruild werd tegen appels 
en peren. Daar maakte ze haar eigen 
trouwjurk van. Het aller moeilijkst was 
om aan schoenen te komen. Gelukkig 
kwam er Marschall hulp uit Amerika, 
een container vol goederen kwam in 
Oostermeer aan. Daartussen zaten 

ook schoenen. Anna vond daar een 
paar zilverkleurige balschoentjes 
waar niemand iets mee kon of dragen 
wilde.
Maar voor de trouwdag kwamen ze 
prima van pas, de zilverkleur paste 
ook nog mooi bij de roze jurk. Alleen ze 
waren wat te groot, maar met een 
propje watten er in kon zij er die dag  
prima op lopen.   
Piet kon bij de manufacturen winkel 
van Nagel nog een pak kopen. Ook 
hier werd er geruild met  appels en 
peren. Trouwringen waren niet te 
koop, alleen als men genoeg oud 
goud inleverde kon de goudsmid er 
ringen van maken. Piet en Anna 
kregen zoveel bij elkaar dat ze in 
Leeuwarden hun ringen lieten maken.
Om aan je hoogst nodig keukengerei 
te komen was ook erg moeilijk, van 
verschillende mensen kreeg ze een 
pan. In haar keuken was het een 
allegaartje, een witte pan, een rode 
koekenpan, een zilverkleurig vergiet 
enz. “Maar je was er blij mee, anders 
was er niets. In Oostermeer was voor 
de bruiloft een zaal geregeld, alleen er 
was geen drank. Mijn vader spoorde 
ons aan om zelf naar het Spar 
hoofdkantoor in Leeuwarden  te gaan, 
wij  kregen daar 2 dozen wijn mee. 
Daarna ging mijn vader naar Sonne-
ma in Dokkum en kwam met beren-
burg thuis. 
Vruchten werden elk jaar gewekt en bij 
feesten of verjaardagen kwamen ze 
op tafel. Maar we hadden nog geen 
gebak, boter en suiker waren op de 
bon, dus erg moeilijk aan te komen. 
Van verschillende mensen kregen we 
een bon, samen genoeg om de bakker 
een paar grote taarten te laten 
bakken. 



werd Piet gedwongen te stoppen met 
het boerenbedrijf. Ze verhuisden 
nogmaals, nu naar Nijega. Piet kreeg 
werk bij de Heidemij en was als 
landmeter betrokken bij o.a. het 
uitzetten van de Wâldwei en de fiets-
paden in het Blauwe bos. In 1972 las 
Anna een advertentie waarin een 
beheerder voor het gebouw  'De 
Driehoek” werd gevraagd. Dit  leek 
haar een  mooie baan want  ze wilde 
graag meer tussen de mensen zijn. 
Ruim 20 jaar waren zij het beheerders 
echtpaar, tot ieders tevredenheid. Een 
periode waarvan ze zelf zeggen.
”Dêr ha wie in prachtige tiid hân. Alles 
en elkenien kaam dêr ien it gebou, 
fergaderingen, feestjes en begraffe-
nissen, soms op ien dei. As ik koe woe 
ik dêr moarn wol wêr nei ta. Wy binne 
earst ek bot ûnwennich west fan 't 
gebou doe wy yn 1993 stoppen.
Piet vult haar nog even aan; “Ik wist 
precies wat de mensen in de koffie 
moesten. De ien in  drupke molke de 
oar in flinke scheut”.
Voor veel Wijnjewoudsters is de 
familie van der Ploeg bekend en 
gewaardeerd, vooral door hun werk in 
het gebouw De Driehoek. Zo kregen 
ze een sterke band met veel mensen, 
jong en oud, clubs en verenigingen 
waaronder het muziekkorps, dat hun 
op de feestdag nog even een aubade 
bracht. Lang zullen ze leven in de 
gloria.

Annie

Vervoer was een groot probleem, er 
waren bijna geen fietsen, weinig 
auto's en alleen  benzine op de bon 
voor mensen die het voor hun 
beroep echt nodig hadden. Voor ons 
vervoer was een koetsje geregeld, 
met een plaatstoof voor een beetje 
warmte. De ouders, broers en 
zussen volgden in de “Jan Plezier” 
(soort houten autobus) getrokken 
door drie paarden” vertelt  Anna.
Om ‘s avonds de bruiloftsgasten van 
Burgum naar Oostermeer te krijgen 
werd de veerijder ingeschakeld. Hij 
en de enige taxi in de omgeving 
konden benzine krijgen. In de vee-
auto werden bankjes gezet en zo 
kon iedereen, de dominee en de 
kerkenraad, buren en vrienden naar 
Oostermeer en terug.
Van de hele dag werd maar één foto 
gemaakt, want ook het nodige cellu-
loid was erg schaars.

Het paar bleef eerst in oost Burgum 
wonen, vanwege dorpsuitbreiding 
moesten ze verhuizen naar west 
Burgum. Na enkele jaren vallen ze 
weer in uitbreidingsplannen. Er 
kwamen nu nieuwe wegen, ze 
verhuisden naar een boerenplaats in 
de Tike. Om gezondheidsredenen 

Hoe harder je roept dat je gelijk hebt, 
hoe langer het duurt dat je het krijgt!



V.V.V.  “Duurswoude” te Wijnjewoude

Op 25 februari j.l. hebben we de heer 
Wietse Stoker in de bloemetjes gezet.
De heer Stoker zit dit jaar 25 jaar in het 
bestuur van de V.V.V.
Dit alles gebeurde in de Swingel bij Nico 
en Geesje.
Het was een hele verrassing voor hem. 
De familie wist hiervan en heeft Wietse 
met een smoes meegekregen. Daar 
aankomend wist hij niet wat hij zag.
De heer Stoker heeft een radio en een 
vogelhokje gekregen, met natuurlijk een 
bloemetje erbij. Het was een gezellige 
avond.
Wietse nogmaals gefeliciteerd en we zijn 
blij dat je je nog wilt inzetten voor het 
bestuur.
 

 
Dorpsgenoten
 
Omdat het informatiebord van de V.V.V. in de Merkebuorren niet optimaal gebruikt 
wordt willen wij een oproep doen aan de verenigingen en inwoners van Wijnjewoude.
U kunt gebruik maken van het informatiebord voor de Volumemarkt.
 
                                      Sleutel en inlichtingen
                                            Dhr. W. Stoker
                                            Merkebuorren  89
                                            Tel. 0516  481279  Wijnjewoude

 
De eerste rommelmarkt is op a.s.woensdag 5 april  van 14.00 uur tot 18.00 uur op 
het evenemententerrein.
 
  
Bedankt.

Bestuur V.V.V. Duurswoude te Wijnjewoude
Bedankt voor de cadeaus en de gezellige avond 25 februari jl. 
Dit werd aangeboden door de v.v.v. voor mijn 25 jaar als penningmeester en 
bestuurslid.
Ook de fam. Stoker bedankt voor de cadeaus.

W.J. Stoker.



In de bân van de hobby

Met een paar bladzijden in de Bân is de hobby van Meindert van Os niet te beschrijven.
Speciaal om zijn grote collectie onvervangbare goederen een goed onderdak te geven, 
kochten ze de boerderij van K.van der Lei. Merkebuorren  94. Een verzamelaar van 
oude radio's en jukeboxen werd mij gezegd, maar dan zit ik er naast.

Het eerste pronkje in de gang is een 
knalrode scooter uit 1957, daarna hangen 
er verschillende automaten in de gang 
met bekende Nederlandse merken als; 
Faam met pepermunt, Red band, Katjes-
drop en  Agfa met fotorolletjes.
Nog ouder is de automaat met de tekst; 
Bedien u zelf  inworp 10 cent. De her-
komst is hem niet bekend, maar waar-
schijnlijk hing die voor de oorlog bij een 
bakker in de stad.
In de kamer staan een flipperkast en een 
Seeburg jukebox. Met een druk op de 
knop schalt Elvis Presley door de kamer. 
Meindert en Wietske zijn weg van de jaren 
50-60 spulletjes. 
Het meubilair is uit deze periode en 
Wietske haar serviesgoed is voor een 
groot gedeelte ook uit de jaren 50-60. 
Bordjes met een pastelkleurige rand en bij 
passende bekers. Moulinex elektrische 
koffiemolen en oude broodroosters. Het 
antieke fornuisje is echt een juweeltje en 
past mooi in het keukenblok.  De braban-
tia voorraadbussen, ik heb ze ooit wegge-
daan voor nieuwe, maar Wietske gaf de 
nieuwe weg in ruil voor een setje oude 
bussen. 
Vaak ging zij met Meindert mee naar de 
vlooienmarkten en zo begon ze voor-
zichtig keuken apparatuur en servies te 
verzamelen. 
Een petroleumstel voor de sier en kleine 
dingentjes zoals de metalen suikerpot 
met de drukknop en de hagelslag potjes in 
een houdertje, een oud D.E. koffiezet-
apparaat, de oude zwarte telefoon, ze 
brengen de sfeer terug van weleer. Al 
werkt de oude telefoon nog wel, toch 
gebruiken ze voor het gemak liever de 

moderne draagbare. Helemaal terug 
willen ze ook niet, “maar” verzucht Wiet-
ske “ik krijg niet gauw iets nieuws, als het 
stuk is maakt Meindert het wel weer.”

Voordat het paar elkaar leerde kennen 
was Meindert al een verwoed verzame-
laar.
“ Van kind af aan heb ik altijd verzameld” 
vertelt Meindert. “Eerst waren het schel-
pen, postzegels en munten. Op mijn elfde 
kreeg ik een Kaptein mobilette waaraan ik 
veel sleutelde, dat vond ik prachtig. Van 
mijn oma kreeg ik de oude radio. Toen de 
eerste nieuwsgierigheid er af was, ge-
bruikte ik hem als schietschijf. Schieten 
met een luchtbuks was ook erg leuk, maar 
al gauw kreeg ik enorme spijt van mijn 
daden. In de begin jaren 70 stonden de 
oude radio's gewoon bij het straatvuil, die 
begon ik allemaal te verzamelen. Mogelijk 
als compensatie.
Ik had vooral interesse voor de elektro-
nica. In die tijd verzamelde en repareerde 
ik al radio's, ik zocht later gebruiksaan-
wijzingen, schema's en catalogi om meer 
te weten te komen over het bouwjaar en 
de types/modellen die door de fabrieken 
zijn gemaakt”. 
Dan gaan we even in de opslag ruimte, ik 
weet niet wat ik zie; vier botsauto's, een 
hele rij solexen, flipperkasten, jukeboxen, 
koffergrammofoons, oude meterkastjes, 
radiolampen, stekkers en reclameborden 
behoren tot zijn collectie. Kortom alles uit 
de jaren vijftig en zestig waar een stekker 
aan zit heeft zijn interesse. “Vroeger nam 
ik alles mee, nu ga ik er veel selectiever 
mee om”.



Dan de radio's, ze staan torenhoog opge-
stapeld, allemaal oudjes, mooie donker 
houten kastjes met een geweven stof 
voor de luidsprekers langs. Een paar 
knoppen of een rijtje toetsen. Bekende 
merken als Plilips, Erres, Telefunken, 
maar ook merken waar ik nog nooit van 
heb gehoord zoals Nsf, en Waldorp. 
Tastbare herinneringen uit een voorbije 
tijd. 
Meindert weet veel van de pionierstijd van 
de radio, zo vertelt hij; “In 1927 begon 
Philips met het maken van radio's, en 
kwamen de eerste uitzendingen, die 
duurden nog maar een paar uur per dag. 
Wie elektriciteit en geld had kon zich een 
radio aanschaffen. Ook werden er voor 
de mensen in de buitengebieden radio's 
met accu's gemaakt, die kon men (vaak 
bij de smid van het dorp) weer opladen. 
De smid was toen het centrum van de 
techniek, waar alles gebeurde. Een 
goedkopere manier van radio was de 
draadomroep, Meindert noemt dit de 
voorloper van de kabel. Ook de kastjes 
(luidsprekers) waarmee men de draad-
omroep kon beluisteren zitten in zijn 

verzameling, compleet met de knop 
waarmee je uit vier kanalen kon kiezen.
Veel oude radio's van voor de oorlog zijn 
verloren gegaan. In 1943 moest op bevel 
van de Duitsers elke radio worden 
ingeleverd. Meindert is trots op de 
honderden oude radio's die hij uit die tijd 
bezit. Hij is in de goede tijd begonnen met 
het vergaren, want de laatste jaren zijn de 
radio's schaars en de prijzen extreem 
gestegen. 
Het vinden van een jukebox was zo 25 
jaar geleden geen probleem. Er waren 
een aantal Nederlandse handelaren die 
containers vol uit Amerika haalden voor 
een betaalbare prijs. De laatste jaren 
kopen de Amerikanen  hun erfgoed weer 
terug, daardoor zijn de jukeboxen erg 
zeldzaam en duur geworden. In het 
verleden kon men voor $ 500. een mooie 
jukebox kopen, tegenwoordig vraagt men 
voor topmodellen soms 20.000.00 euro.
 Meindert is blij met de tien die hij heeft en 
piekert er niet over om er nu nog één te 
kopen voor dit soort bedragen. 
Van het Nederlandse merk Osca heeft 
Meindert er vijf jukeboxen staan.
Toevallig heeft Meindert de fabrikant de 
heer van Osch uit Kerkdriel leren kennen. 
De familie is dolblij om de oude jukeboxen 
weer eens terug te zien, want zelf hadden 
ze geen enkel exemplaar bewaard. 
De oude boxen zijn gekocht zonder 
platen, hij hangt zijn eigen platen er in en 
mocht een grijs gedraaide plaat aan 
vervanging toe zijn, dan worden er nu nog 
steeds nieuwe platen gemaakt. 

Ook voor Meindert en Wietske geldt dat er 
op de rommelmarkten niet zo veel meer te 
halen valt, of het is veel te duur. Op de 
hobbybeurzen voor verzamelaars is nog 
wel aanbod, maar ook erg duur. Het beste 
plekje om iets voor de collectie te vinden 
is bij andere verzamelaars. 

In de boerderij wordt een ruimte ingericht 
waarin radio's en andere voorwerpen 
straks uitgestald kunnen worden.  



Bedrijfspresentatie

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om ons bedrijf voor te stellen:
Wij zijn Wytske Rozema uit Haulerwijk en Jetty Welfing uit Wijnjewoude en  zijn halver-

wege 2005 een eigen bedrijf gestart: R&W Project Management Support.
R&W begeleidt en promoot marketingprojecten voor andere bedrijven.
Hierbij valt te denken aan het ontwerpen en verzorgen van reclamemateriaal. Voor 

verschillende bedrijven heeft R&W een 
(nieuwe) huisstijl bedacht. Dit mondt vaak 
uit in nieuwe visitekaartjes, flyers, bro-
chure's, brochuremappen en een ver-
nieuwde advertentie. Ook leidt dit soms 
tot een nieuwe of aangepaste website, 
welke ook weer door R&W verzorgd 
wordt.
Tevens kan men bij ons terecht voor 
digitale presentatie's en het organiseren 
en/of ondersteunen van projecten zoals 
beurzen en marktonderzoek. Als er 
wegens bijvoorbeeld tijdgebrek, andere 

projecten in deze richting in de kast blijven 
liggen, is R&W wellicht ook de oplossing. 
We werken vanuit huis, waardoor we de 
kosten laag kunnen houden. R&W is 
sinds juni 2005 actief en sindsdien 
hebben we al een ruime klantenkring 
opgebouwd, bestaande uit zeer uiteen-
lopende bedrijven. R&W wil kwaliteit 
bieden tegen een betaalbare prijs.

R&W: telefoon 06-12060203 / 06-
10347313  Email:  
Website: www.rwsupport.nl

info@rwsupport.nl

Touwtrekken

Op vrijdagavond 21 april a.s. wordt er een touwtrek toernooi gehouden op het 
sportveld van v.v. O.D.V. te Wijnjewoude. Touw Trek Vereniging Bakkeveen organi-
seert dit toernooi in samenwerking met de Nederlandse Touwtrek Bond. Het toernooi is 
voor bonds- en voor recreatieploegen. Voor de recreatieklasse zoeken we nog een 
aantal teams, hierbij denken we aan een buurt-, vrienden-, of een bedrijfsteam. Ook de 
teams die vorig jaar vol enthosiasme mee hebben gedaan kunnen zich ook nu weer 
opgeven.
Een team kan bestaan uit: 6 heren, een gemengd team  4 dames en 3 heren, 8 dames, 
een jongerenteam (van 14 t/m. 18 jaar) van 8 personen, of een jeugdteam (tot 14 jaar) 
van 10 personen. Recreatieteams kunnen gratis meedoen en voor ieder team is er een 
prijs. Aanvang van de wedstrijden is om 20.00 uur. Opgeven kan t/m 17 april via 
info@ttvbakkeveen.nl of  bij Frans Pool tel: 0516-481597. 

T.T.V. Bakkeveen.

Er zal ook nog heel wat opgeknapt en 
gerestaureerd moeten worden, maar voor 
Meindert is het zijn lust en leven. Zo hij 
zelf zegt; “ik zit graag in de oude zooi”.
Meindert die zelf in 1961 geboren is 
volgde na de mulo de MTS elektronica. 
Nu is hij werkzaam als revalidatie tech-

nicus, wat inhoud dat hij elektrische rol-
stoelen repareert en aanpast.
Meindert en Wietske wens ik veel succes 
toe. Dan  kunnen de lezers  straks zelf 
een kijkje nemen in het rariteitenmuseum 
van Meindert van Os. 

Annie 



Longa nieuws

Als u dit stukje leest viert Longa haar 60-jarig jubileum in de 
Swingel. Veel mensen hebben zich opgegeven en we proberen er 
een groot feest van te maken.

Wedstrijdnieuws: Op 25 februari heeft de 
wedstrijd voor turnen, niv. 13 en 14 plaatsge-
vonden. 7 sporters van Longa hebben ge-
streden om een plaatsje voor de Friese 
Kampioenschappen. 3 Leden zijn hier in 
geslaagd. Anna Jongsma en Trientje 
Brouwer werden allebei eerste en Gerry 
Boonstra werd tweede. Frederike Bouma 

de dewerd 6 , Toni Hoenders 4 , Rianne Jansma 
ste de8 , Carla van Valkenburg 9 .  De Friese 

Kampioenschappen zijn op 15 april in Balk.

De acro plaatsingswedstrijden en acro 
Friese Kampioenschappen D/E lijn zijn 
inmiddels geweest. 13 teams van Longa 
hebben meegedaan aan de plaatsingswed-
strijden en van die 13 teams gingen weer 12 
teams door naar de Friese Kampioenschap-
pen in Surhuisterveen. 1 team had bijzonder 
pech. Laura Kiers en Trienke v.d. Ley konden 
niet meer meedoen, omdat Trienke haar 
teennagel er af was door een ongelukje. De 
overige teams behaalden 8 medailles. Goud 
voor Baukje de Vos en Armando Haverkamp, 
voor Rinette van der Wal en Margreet en 
Anneke de Jong, en voor Fokelien Broekstra 
en Lara Valkman. 

Deze teams gaan naar de districtwedstrijden in Scheemda Op 18 maart hebben Janine 
Brouwer en Ruben Haverkamp zich weten te plaatsen voor de districtwedstrijd acro C-

de
lijn in Scheemda door op een 2  plaats te eindigen.
Verder heeft op 19 maart een turnwedstrijd plaatsgevonden die georganiseerd werd 
door Cios studenten. 7 turnsters van Longa hebben hier aan meegedaan en hebben 5 
medailles behaald. Trientje Brouwer en Rianne Jansma werden eerste, Bianca Bakker 

deen Toni Hoenders werden 2 , en Carla Van Valkenburg kreeg het brons omgehangen. 
de deBaukje de Vos werd 4  en Nicky Bouma 6 .  Longa haar wedstrijdseizoen kan niet 

meer stuk door zoveel medailles te halen. 

Als je je zoveel zorgen maakt over de dood, 
hoe moet het dan wel met het leven?



Let op: andere tijden springlessen. Zie rooster.  Je mag altijd 2x gratis proberen.

Rooster:
Maandag 15.30-16.30   kleutergymnastiek Anke Posthumus

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

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

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

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

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

Zaterdag  9.00-12.00 selectieturnen Neil Bennett
12.00-13.30 acrogym Margje v.d. Lei

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



Tennisclub Weningewalde

He, Bauke, heb je dat roze blaadje van de tennisclub al gelezen?” 
Trientsje wappert met de flyer, die ze van de keukentafel af heeft 
geraapt. “Hu, ik weet ut niet, al die reclame, ik gooi die rommel vaak 
direct bij het oud papier.”
“He, ouwe brombeer, goed dat je dat nog niet gedaan hebt. Ik hoorde op 
de club dat in heel Wijnjewoude, Donkerbroek, Hemrik en de buiten-
gebieden het blaadje verspreid is. En het is toch echt goed wat ze doen.”
“Geef me eerst een bak koffie, voordat je weer zo overdreven positief gaat doen over 
dat tennis van je” 

Bauke zucht en slaat zijn been over de 
leuning van de stoel. Buiten schijnt de zon 
en de eerste lentegeluiden dringen door in 
het huisje in Wijnjewoude.
“Ja, als je die flyer leest wordt je helemaal 
enthousiast, over dat knusse clubje. Er is 
momenteel een ledenwerfactie, met 
lokkertjes als de eerste twee tennislessen 
gratis als je lid wordt. Daarnaast is er van 
alles, zoals tossavonden voor iedereen 
elke dinsdag, een onderling piramide-
toernooi en wat helemaal mooi is een 
“ouder-kind toernooi” op zaterdag 22 april, 
waaraan jong en oud, beginner en 
gevorderde  mee kan doen. Als ik zelf al 
niet lid was, dan werd ik lid. Zeg Bauke 
heb jij je nu al eindelijk opgegeven?  Dat 
zou je doen?!”

Bauke's ogen glijden langs zijn wat volle 
lijf. Hij herinnert zich vaag de voornemens 
van een paar maanden geleden en krijgt 
toch een aangename prikkeling met het 
vooruitzicht om regelmatig op de baan, 
tussen de bomen en in de buitenlucht een 
balletje te slaan. O.k. jij je zin, maar dan 
wil ik ook op les. Ze hebben een heel 
enthousiaste trainster, die je van alles wil 
leren en waar het echt altijd gezellig is, 
heb ik gehoord.”
Trientsje negeert geroutineerd de onder-
toon en schenkt neuriënd een tweede bak 
koffie. De kinderen kunnen nu lid worden 
voor de halve prijs. Een lang seizoen ligt 
te wachten met allerlei mogelijkheden.

“Ik heb ze de afgelopen week druk bezig 
gezien op de baan.”zegt ze, “De zaak ligt 
er piekfijn bij. Ze hebben de openings-
datum van 1 april weer prima gehaald.” 
Nu nog rackets en ballen en dan kunnen 
we met z'n allen los.  

GV

Paasvuur

Op maandag 17 april 2006, 2e Paasdag zal er een PAASVUUR in Wijnjewoude zijn.

Dit is op een perceel weiland ter hoogte van Stripe 1; aansteken tussen 19.30 en 20.00 uur;

Weg Wijnjewoude naar Bakkeveen Volg borden paasvuur.



April is de laatste maand dat er competitievolley-
bal wordt gespeeld. 

eDames 1 hebben zich gehandhaafd in de 2  klasse.  
eDames 2 hebben zich ook veilig gesteld voor de 5  

klasse. Dames 3 hebben het zeer goed gedaan, 
edoor te promoveren naar de 5  klasse. Alleen door 

het vele uitvallen, zullen zich wel enkele nieuwe 
leden aan moeten dienen. 

Als er geen nieuwe dames bijkomen dan zal het moeilijk zijn om weer 3 damesteams in 
te schrijven voor de volgende competitie.  Halverwege mei moet al bekend zijn hoeveel 
teams we op moeten geven.

eHet heren 1 team is zo goed als zeker gedegradeerd naar de 3  klasse. Het heren 2 
eteam heeft zich kunnen handhaven in de middenmoot van de 4  klasse.

Ook willen wij als bestuur de scheidsrechters van het afgelopen seizoen weer 
bedanken voor hun inzet. 
Ik weet niet of iedereen het gezien heeft, maar in de Swingel is een prachtige bekerkast 
gekomen. Deze is voor de helft van Longa en voor de helft van DWS. Het MFC heeft 
zich ook beschikbaar gesteld om 1/3 deel van de kosten voor hun rekening te nemen. 
Hiervoor onze hartelijke dank.
Ook willen wij de makers, Jurjen Posthumus en Siebe Overzet, hartelijk bedanken voor 
hun vrijwillige inzet. Heren prachtig gemaakt.

Trainingstijden
Maandag 19.00 -  20.15 uur Recreanten dames en gemengd
Maandag 20.15 -  21.30 uur Dames 2 & 3
Maandag 21.30 - 22.45 uur Dames 1
Dinsdag 19.30 - 20.45 uur Heren 1
Dinsdag 20.45 - 22.00 uur Heren 2

TEAM KLASSE AANTAL 
WEDSTRIJDEN 

PUNTEN STAND 

Heren 1 2e Klasse 20 15 11 
Heren 2 4e Klasse 19 22 5 
Dames 1 2e Klasse 21 28 9 
Dames 2 4e Klasse 21 30 8 
Dames 3 6e Klasse 18 39 2 
 

Wedstrijden maart 2006
Hieronder een overzicht van de 
geplande wedstrijden voor de 
komende maand. 

Donderdag, 06 april 2006 
H4D EB 19:15 Z-Up/Beets H2 - DWS H2 Sporthal Revalidatie Friesland 3   
H2D HA 20:15 Old Stars H1 - DWS H1 De Holten 3  

De balsponsor van de maand maart is:

Mixtoernooi
Op 24 april is er een mixtoernooi voor alle leden van DWS ter afsluiting van het 
seizoen. Ook publiek is natuurlijk van harte welkom.
Opgeven kan tot uiterlijk 18 april bij de toernooicommissie.

De SwingelDe Swingel
Nico en  Geesje de Haan



Trekzakkers oftewel Straatmuzikanten.        
  
Wijnjewoude heeft sinds 14 maart jl. een flink aantal Pij je's  en Pije-innen onder zijn of 
haar gelederen. Toen was nl. de laatste les van de, door het onvolprezen WAW 
georganiseerde, cursus Trekzak spelen. Deze les was openbaar en werd gehouden in 
de Swingel. Een vijftiental cursisten brachten hier hun deze winter aangeleerde 
muzikale talenten ten gehore aan een vijfentwintig tal supporters.

Vol overgave werd er gespeeld, soms 
moest docent Riemer Veldkamp zelfs 
temporiserend bijsturen, voordat het 
enthousiasme muzikaal zou ontspo-
ren. Trekzak muziek en de populaire 
Shanty-koor verzen staan borg voor 
gezelligheid. Het was dan ook een 
plezierige laatste seizoenles met veel 
bekende liedjes. Hopelijk gaat men 
door, want met het verwezenlijken van 
het centrumplein in de Mr. Geertswei, 
komt er een uitgelezen gelegenheid 
om de hobby van straatmuziek in de 
praktijk te brengen. Het word vast een 
mooie zomer in ons dorp.

Kinderkledingbeurs Wijnjewoude

Op zaterdag 3 juni wordt wederom een kinderkledingbeurs georganiseerd in de tent 
op het pinksterfeestterrein aan de Duerswâld in Wijnjewoude.
Inbreng hiervoor is nu al mogelijk. Als u kinderkleding hebt die we voor u mogen 
verkopen kunt u contact opnemen met één van ons. U kunt de helft van de 
opbrengst van de voor u verkochte kleding krijgen. De andere helft is bestemd voor 
stichting Sviatoslav. Deze stichting zet zich in voor kinderen  en jongeren in Sint 
Petersburg ( kijk ook op: www.Sviatoslav.com). We hopen weer op veel inbrengers 
en kopers!

Greethilda van der Velde (0516 480730)
Bertha Langhout (0516 481772)
Martine Klooster (0516 481396)



De Middelbuurt. 

Maandag 27 febr. jl. was het, alhoewel niet zichtbaar, volle maan en traditie getrouw de 
jaarlijkse vergadering van Wijnjewoudemers enige echte oudste Buurtvereniging. Voor 
de honderd zesde keer. Dit zou een verhaaltje worden over deze vanouds roemruchte 
buurt maar een zes á zevental jaargangen van de Bân geleden, is er al in een drietal 
afleveringen aan het wel en wee van deze buurt en de omgeving uitvoerig aandacht 
besteed door Annie Posthumus. Herhaling is de kracht van reclame, maar voor de 
redactie van de Bân hoeft het wiel niet tweemaal uitgevonden te worden. Voor 
belangstellenden is het verhaal nog wel te verkrijgen via de redactie.

Wel een verslag van deze toch wat 
bijzondere vergadering waar de vrouwen 
niet welkom zijn. Op de vraag waarom dit 
zo is sprak de voorzitter: dit is altijd zo 
geweest en dat moet zo blijven. 
Naderhand bleek wel dat het klaarmaken 
van de ruim voorradige hapjes en 
drankjes, voor na de koffie met koek, 
vrouwenwerk was geweest. Misschien  
waren de vrouwen ongestoord elders aan 
het carnaval vieren, het was tenslotte de 
tijd.

De agenda zag eruit zoals de meeste 
agenda's er heden ten dage nog uitzien 
van vele verenigingen. Nabuurhulp en 
plicht, waarvoor de vereniging in 1900 is 
opgericht, was geen agendapunt meer. 
Een beetje nabuur belangstelling betreft 
echter nog wel het luiden van Wijnje-
woudemers trots, de Drie Klokken. De 
middelbuurt is de bakermat van nogal wat 
vaste klokkenluiders.
Er was bij het volgende punt wat discussie 
over het wel of niet om zeep helpen van 
een vos die regelmatig bij nacht en ontij 
de omgeving van de buurt met een 
bezoek vereert. Een definitief besluit is 
niet gevallen.
Gemeenschappelijke waardering klonk er 
over het opknappen van de Tsjerkereed in 
het afgelopen jaar door de gemeente 
Opsterland. Wat klachten passeerden de 
revue over de hobbels in de Tjalling 
Harkeswei op bepaalde plekken en de 
veel te hoge snelheid van het verkeer op 
de wel goede stukken. 

De voormalige trambaan is te koop en kan 
na verkoop wel eens afgedaan hebben 
als wandelpad. Een beetje sceptisch was 
de stemming bij de aanwezigen over de 
aanleg van riolering in de buurtschap. Het 
zal nog wel heel lang duren voor wij aan 
de beurt zijn was de mening. In tegen-
stelling tot dit gegeven kan het wat de 
Middelbuurt betreft nooit lang genoeg 
duren voor de nieuwe N 381 wordt aange-
legd op haar oostelijk grensgebied.
Een ingekomen stuk van de actiegroep 
tegen deze aanleg bevestigde de hoop 
van een lange duur voor de uitvoering. Dit 
stuk meldde nl. een mededeling van de 
provincie Fryslân, die een commissie zal 
benoemen die zal onderzoeken of er geld 
moet worden uitgetrokken om een 
commissie te benoemen die aanwonen-
den moet benaderen om de gevolgen van 
de aanleg met hen te bespreken.
Mooi ingewikkeld en de aanwezigen 
gokken op de zegswijze, van uitstel komt 
afstel. 

Dit was een impressie vanuit de Middel-
buurt jaarvergadering. Uit betrouwbare 
bron heb ik vernomen, dat er na afloop 
van het officiële gedeelte van de verga-
dering een aantal ideeën over diverse 
activiteiten voor de komende zomer zijn 
gelanceerd. Met de vaart als middelpunt. 
We wachten met belangstelling het 
spektakel af dat de Middelbuurt positief in 
het nieuws zal brengen.  Alvast succes.

Durk.  



Geef de pen door.

Tja, en dan krijg je “de pen” aangereikt. En moet er een smeuig 
stukje geschreven worden, want wat we intussen wel begrepen 
hebben is dat nou net dit artikel het allereerste gelezen wordt!
Nou daar gaat ie dan.
We zullen ons even voorstellen aan iedereen die na het lezen 
van de vorige Ban dacht: hé, wie is dat die Boven?
Wij zijn Klaasjan, Geerike en Hanna Boven en wonen alweer 4 
jaar aan de Merkebuorren 82 in Wijnjewoude. Vanuit Groningen 
zijn we, middels een tussenstop in Steenwijk, hier 
neergestreken. Het huis waar we tegenaan liepen sprak ons erg 
aan, maar moest wel grondig gemoderniseerd worden. 
Grotendeels is dit gelukt maar die afwerking he? Maar toch wonen we hier, na een tijdje 
te moeten wennen, met plezier.
Klaasjan was werkzaam als taxateur voor een taxatiebureau in Zwolle en werkte met 
name in de provincies Friesland en Groningen maar sinds juli vorig jaar is hij WOZ 
taxateur bij de gemeente Wymbritseradiel in IJlst en reist hij elke dag op en neer. 
Mochten we de kans krijgen dan trekken we waarschijnlijk nog wel iets verder de 
prachtige provincie in.
Geerike is werkzaam als praktijkassistente in de huisartsenpraktijk (oh, is zij dat...) en 
volleybalt met veel plezier bij DWS.
Onze dochter Hanna zal voor vele bewoners van de Te Nijenhuiswei e.o. geen 
onbekende zijn want ze fietst dagelijks luidkeels zingend rond als we de hond uit laten.
En dan tot slot onze hond. Sinds januari maakt hij deel uit van ons gezin. Het is een 
Basset Artesien Normandie en dus geen beagle zoals veel mensen denken. Het is een 
schitterende hond met z'n diepe blaf en melancholieke ogen. Hij heeft een erg 
eigenzinnig karakter, maar daar houden we wel van. 

Nou, we hopen dat we iedereen voldoende tevreden hebben gesteld over wie wij zijn en 
we geven de pen graag door aan: de fam Veenstra van de Loksleane nummer 1.

Klaasjan, Geerike en Hanna Boven.

Ouderensoos Wijnjewoude

Op onze laatste soosmiddag was mevr. Ensing-Wagenaar met haar 2 muzikanten bij 
ons. Het was ondanks hun grieperigheid een hele mooie middag met trekharmonica 
muziek, voordrachten en verhaaltjes van mevr. Ensing. We mochten een mooie zaal 
vol mensen welkom heten.  Op zaterdag 8 april is er nog een toneelmiddag in de Bining 
in Hemrik. Een toneelclub uit Jubbega hoopt dan “Het manuscript” ten tonele te 
brengen. Aanvang 2 uur.
Moet u een lift willen, dan graag opgave bij één der bestuursleden. We hopen 
binnenkort weer een nieuw programma klaar te maken voor het volgende seizoen.
Hebt u ideeën geef het dan door.

Het bestuur.



Wat is er deze maand zoal te beleven……..

Snoeien doet bloeien.
Alles over het hoe, waarom en wanneer snoeien we welke planten, bomen en heesters 
in onze tuin. De cursus bestaat uit twee lessen; les één bestaat uit het theoretische 
deel, in les twee zal alles uit de eerste les in praktijk worden gebracht. Ook hier geldt dat 
uw problemen en vragen centraal zullen staan.
Docent: Geert Louwes.
Datum: 13 april theoretisch.

20 april praktisch. Ochtend/middag (n.o.t.k. met cursisten)
Kosten: € 12,50.
Aanvang: 20.00 tot 22.00 uur.
Contactpersoon: Magda Landman. Tel. 481673.

Workshop Kaatsen.
e e

Kaatsen is een oud balspel dat in de 16  en 17  eeuw in allerlei varianten in Europa 
gespeeld werd. Leeuwarden had in 1575 een kaatsbaan in de Kleine Kerkstraat.
Het is een echte wedstrijdsport geworden. Het wordt nu vooral beoefend in Noord-West 
Friesland met de PC in Franeker als hoogtepunt. In samenwerking met de jubelerende 
kaatsvereniging “Reitsje Him”uit Lekkum bieden wij een workshop kaatsen aan. 
Onlangs hebben ze nog een workshop gehouden voor 75 studenten. Dus hoe meer 
deelnemers, hoe liever.
Datum: 17 mei 
Kosten: € 6,00.
Locatie: Evenemententerrein  aan de Te Nijenhuiswei.
Aanvang: 19.00 uur.
Aantal deelnemers: Minimaal 12, maximaal: zie opmerking hierboven.
Contactpersoon: Sybout Posthuma Linthorst. Tel 481646.

Zeevissen.
Zeg nou zelf, wat is mooier. Met je dorpsgenoten, tevens visliefhebber de zee op.
Op een stoer en vertrouwd ex-marineschip van 24 meter, met een joviale schipper, die 
de weg weet. Vanuit Lauwersoog over de prachtige Waddenzee, het grootste 
natuurgebied van Europa en dan de Noordzee op, boven Schiermonnikoog lekker 
uitwaaien, genieten en vis vangen. U wordt gevaren naar de beste visgronden. U heeft 
geen zeehengel? Het juiste visgerei kunt u huren.
De Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude wil dit graag voor u organiseren , maar zal 
eerst willen weten of er genoeg liefhebbers zijn. Om de boot, die maximaal 37 personen 
kan herbergen, te gaan reserveren willen we graag zo snel mogelijk weten, wie er mee 
gaan. We gaan dan vissen op zaterdag 13 mei 2006, al bij een minimale deelname van 
12 personen.
De kosten, inclusief huur zeehengel, maar exclusief lood en paternosters, zullen 
ongeveer € 35,00 bedragen.  Eten en drinken is hier ook niet bij inbegrepen.
Contactpersoon: Sybout Posthuma Linthorst. Tel 481646. 



Zomer placemats. 
19 april
De zomer komt in zicht en om je bordje gezellig op de tuin tafel te 
zetten maken wij een mooie placemat.

 

Moederdag cadeau. 
10 mei  
Dit verklappen we natuurlijk niet want anders weten alle mama's 
wat ze krijgen voor moederdag, maar dat ze iets krijgen is 
duidelijk.

Iedere maand op de woensdagmiddag is om 13.30 uur het WAW lokaal open en je weet 
het voor  € 2,- heb je een gezellige middag.
Heb je nog vragen of wil je iets weten dan kan jij of één van je ouders altijd even bellen 
met    Roelie 480707
        Jannie 481617
         Magda 481673
En alles speelt zich af in het WAW lokaal van MFC “de Swingel” de plaats waar altijd wel 
wat te doen is.

Vakantie huisartsenpraktijk
 
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude is wegens vakantie gesloten van maandag 17 april 
t/m zondag 23 april. Waarneming zoals gebruikelijk door Dr. G.H.A. M. Vermeulen, 
Bakkeveen, tel. 541350
 
Uiteraard avond- en nachtdiensten door Dokterswacht Friesland, tel. 0900-1127112



Prikbord

Te Koop 

Concourswagen. 

Tel. 0516-481279

Bedankt

Wy wolle elkenien betanke dy't yn de tiid 
fan sikehûs en thús,  ús in kaartsje of in 
telefoantsje of op in oare wize holpen of 
oan ús tocht hawwe. It hat ús tige goed 
dien, hjir foar hertlik tank.

Feite en Riet Feenstra

Gevonden

Op de Weinterp is een rode sjaal ge-
vonden.  Af te halen op weinterp 40.

WILLEDEI WYNJEWALD 

op zaterdag 2 sept  2006 vanaf 's middags 
15.30 uur. Een straatfestival met veel 
culturele en promotionele activiteiten. Kom 
zie en geniet wat de Willedei u biedt! 

Regiogemeente Bethanië

Wijnjewoude, zondag 2 april 2006, 09.45 
uur, regiogemeente Bethanië, voorgang-
ster J. Kijlstra spreekt in het dorpshuis van 
Wijnjewoude: M.F.C.  de Swingel, Mees-
ter Geertswei 4, 9241GJ  Wijnjewoude. 
Aanvang 09.45 uur. Na afloop van de 
bijeenkomst is er persoonlijk gebed voor 
iedereen die Jezus nodig heeft voor 
vergeving, genezing, bevrijding, relaties, 
werk en financiën. 
Website www.geopende-deur.in-actie.nl, 
mailadres jannie@ktdrachten.nl of 
telefoon 0512-302851 (Cornelia Wold-
man).

Bedankt

28 februari 2006-03-23
Onze diamanten huwelijksdag is door uw 
belangstelling tot een onvergetelijke dag 
voor ons geworden. We willen u, ook 
namens onze kinderen bedanken voor 
alle kaarten, cadeua's maar ook voor alle 
persoonlijke felicitaties die we van u 
mochten ontvangen.

Piet en Anna van der Ploeg
Russchenreed 28.

Nieuws van de zondagsschool.

Hallo jongens en meisjes.

De zondagsschool organiseert weer de 

jaarlijkse speldag.

Wanneer?

Op zaterdag 13 mei 

aanvang 13.00 tot 16.30 uur.

Waar?

Op camping Ikeleane, Duerswaldmerwei 

19, Bakkeveen van de Fam. Th. Kiers.

Voor wie?

Voor alle kinderen vanaf 6 jaar, die dus 

in de midden en hoogste groep van de

 zondagsschool zitten.

Het thema van deze dag is;

De dromen van Jozef.

Wat gaan we doen?

We luisteren naar het bijbelverhaal en 

doen een spannend spel in de bossen.

Van ons krijg je drinken en iets lekkers, 

na afloop eten we patat!

Doe je mee??

Geef je dan op op de zondagsschool!!

Tot dan!!

De leiding.



Als je gouden handen hebt 
is het zonde om ze te wassen.

Je oude dag

Ze zeggen dat je de oude dag

als de "gouden leeftijd" beschouwen mag.

Maar af en toe twijfel ik daar toch wel aan

als ik 's avonds weer moe naar bed ben gegaan.

Met mijn oren in de la en mijn tanden in een glas

en mijn ogen op de tafel, als ik uitgelezen was.

En voordat ik inslaap bedenk ik me dan,

zit er nog iets los wat ik wegleggen kan?

Terwijl het met mij zo slecht nog niet zit,

want ik ben voor mijn leeftijd nog tamelijk fit.

Elke morgen stof ik mijn hersens wat af,

en ben blij met de dag, die God mij weer gaf.

Dan haal ik de krant en lees na mijn bad,

de overlijdensberichten in het ochtendblad.

Als mijn naam er niet bij staat weet ik dat ik nog leef

het was dus de bedoeling dat ik nog wat bleef.

Ik geloof dat er toch wel iets heilzaams in zit

want ik ben voor mijn leeftijd nog redelijk fit.

Wat is van dit alles tot slot de moraal

die te leren valt uit dit goedmoedig verhaal?

Voor elk die het ouder-zijn glimlachend draagt

als een ander je weer eens "hoe maak je het" vraagt.

Is het beter te zeggen dat het best met je gaat

dan die lui te vertellen hoe het echt met je staat!



Kerkdiensten
Hervormde Gemeente

April
2  Weinterp   9.30 uur. Ds. F. Stevens, Hoogeveen

13.45 uur. Ds. Zeedijk, Heiligerlee
9 Duurswoude  9.30 uur. Ds. G.C. Buis, Haulerwijk

13.45 uur. Ds. F.J.K. van Santen, Noordhorn
14 Weinterp 19.30 uur. Ds. K. de Graaf, Kallenkote. Goede Vrijdag
16 Weinterp   9.30 uur. Ds. F. Stevens, Hoogeveen

13.45 uur. Ds. J. Noordam, Drachten
17 Ger. Kerk   9.30 uur. Ds. W. van der Wind, Onswedde
23 Duurswoude  9.30 uur. Hr. J. Duijster, Ens

 13.45 uur. Ds. H. Poot, Oldemarkt
30 Weinterp    9.30 uur. Dhr. F. Verkade, Hoogeveen

 13.45 uur. Dhr. F. Verkade, Hoogeveen
Mei

7 Duurswoude   9.30 uur. Ds. J.M.D. v.d. Berg, Wezep
19.30 uur. Hr. H. Lowijs, Noordschschut. Zangdienst

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
April

2  9.30 uur.  Dienst
14.00 uur. Ds W.B. v.d. Wal

9 10.45 uur. Ds R. van Wijnen
14.00 uur. Ds J. Kruidhof

14 19.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal (goede vrijdag)
16   9.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal (pasen)

14.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
23   9.30 uur. Ds A. J. de Boer

            14.00 uur. Ds. W. B. v.d. Wal
30   9.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal

            14.00 uur. Dienst

Gereformeerde Kerk
April

2   9.30 uur Kand. E. Terpstra, Heerenveen. Koffiedrinken na de dienst
19.30 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster 

9   9.30 uur. Ds. C.W. Hoek, Lutten
13.45 uur. Ds. C.W. Hoek, Lutten

14 19.30 uur. Ds. F. de Jong, Drachten. Goede Vrijdag H.A.
16   9.30 uur. Ds. H.E. Wijnja, Zwartemeer

13.45 uur. Kand. E. Terpstra, Heerenveen
17   9.30 uur. Ds. W. v.d. Wind, Onstwedde
23   9.30 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster 

13.45 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
30   9.30 uur. Ds. J.R. Zijlstra, Amsterdam

13.45 uur. Dhr. J. Brouwer, Lunteren
Mei

7   9.30 uur. Dhr. J. Brouwer, Lunteren
13.45 uur. Kand. E. Terpstra



Dorpsagenda

April
1 Reünie ivm 60 jarig bestaan Longa 14.00 uur in de Swingel
2 Evangelisatiedienst in de Ger. Kerk 19.30 uur.
5 Rommelmarkt op het evenemententerrein vanaf 14.00 uur.
7 Schutjassen in de O.D.V. kantine 
8 Soos Toneelmiddag in de Bining te Hemrik Aanvang 2 uur.
10 t/m 14   Potgrondactie Peuterspeelzaal de Telle
13 WAW theoriecursus Snoeien doet bloeien
19 Boottocht Zonnebloem 9.30 uur vanuit Drachten
19 Kidsclub Zomer placemat
20 WAW praktijkcursus Snoeien doet bloeien
21 Touwtrektoernooi op het trainingsveld bij de kantine van ODV
22 Weningewalde Ouder kind toernooi.

Mei
3 Rommelmarkt
4 Dodenherdenking aanvang 19.45 uur
10 WAW Kidsclub. Moederdagcadeau maken
11 Pakketten inleveren voor Polen
17 WAW. Workshop kaatsen

Juni
2 t/m 5 Pinksterfeest



Doktersdiensten

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

Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend tel. 0900 1127112
 TIJDEN
-     maken van afspraken voor het spreekuur of een visite  08:00 - 09:00 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten                              09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
-     medicijnen afhalen                                                   16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof 

aanwezig. 

Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30  13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor 
spoedgevallen bereikbaar. 

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


