
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

"Het Wâldhûs" 
omzoomt met een bloemenpracht.

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 1 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 of als een gewoon word document (geen docx) en dan in 
lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net 
Dit kan tot zaterdag 24 april 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 22 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

Dorpssteunpunt.

In deze Bân vindt u twee enquêtefor-
mulieren. Eén van het Dorpssteunpunt, 
zoals aangekondigd in de vorige Bân, en 
de andere van de Buurtacademie. Hierin 
wordt uitgelegd wat de bedoeling is van 
de Buurtacademie, en vervolgens worden 
er vragen gesteld. We hopen dat u beide 
formulieren voor ons wilt invullen, zodat 
wij kunnen werken aan een goede 
voortgang van het Dorpssteunpunt en 
een goede start voor de Buurtacademie! 
Deze formulieren kunnen worden inge-
leverd bij de bestuursleden van uw buurt-
vereniging. Voor de Opperbuorren bij dhr. 
W. Pool, voor de Meester Geertswei bij 
mevr. S. Hof.
Alvast onze dank voor uw medewerking!

Alie Blaauwbroek.

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

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

 



Berichten van Plaatselijk Belang.

Bezorging Woudklank

Er lijkt sprake te zijn van problemen bij de 
bezorging van de Woudklank. We hebben 
gehoord dat o.a. in de Russchenreed niet 
wordt bezorgd, door een gebrek aan 
bezorgers. We willen graag weten of er 
meer buurten zijn waar problemen met de 
bezorging zijn. Dan kunnen we de ge-
meente hier ook op aanspreken. Klachten 
kunnen per mail worden doorgegeven 
aan Meintsje Nust:  m.nust@hetnet.nl.

Afsluiting Idop op 11 mei

De afgelopen jaren zijn veel mensen bin-
nen kun werkgroepen actief bezig ge-
weest met de uitwerking van de in het 
kader van het Idop (het integraal dorps-
ontwikkelingsplan) gemaakte plannen 
voor Wijnjewoude. 
Vorig jaar hebben we een tussenevaluatie 
gehad. We willen het Idop op dinsdag 11 
mei a.s. officieel afsluiten, door nog eens 
samen met de deelnemers te kijken wat 
we hebben bereikt, wat er eventueel is blij-
ven liggen en wat we nog kunnen oppak-
ken. We vragen u deze avond vast vrij te 
houden. Een uitnodiging voor de bijeenk-
omst in de Swingel volgt nog. 

N381

Op de website N381 van de provinsje 
Fryslân is veel informatie te vinden over 
de nieuwe N381. Vooral de interactieve 
kaart geeft een goed beeld van de N381 
(de verlaagde ligging van de N381 bij 
Weinterp is overigens nog niet verwerkt in 
de interactieve kaart). De informatie is te 
vinden op: http://www.n381.nl/sjablonen/
40/infotype/news/newsitem/view.asp?obj
ectID

Verkeerslichten De Driehoek

Bij het verkeerslicht vanaf Drachten rich-
ting het dorp moet u tot op de stopstreep 
rijden, anders blijft het verkeerslicht op 
rood staan.

Bestuur Plaatselijk Belang

Te lief kost meestal geld.

Dodenherdenking op 
4 mei in Wijnjewoude

Op 4 mei wordt de jaarlijkse dodenher-
denking door Plaatselijk Belang georga-
niseerd. 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.
Vervolgens wordt een declamatie 
verzorgd en vindt de kranslegging plaats 
door twee kinderen van de beide basis-
scholen. Om 20.00 uur wordt er twee 
minuten stilte in acht genomen en daarna 
speelt muziekvereniging 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 vanuit dat weer 
veel inwoners, zowel jongeren als 
ouderen, zich aangesproken voelen en 
mee zullen doen, zodat we een waardige 
herdenking kunnen houden.

Namens het bestuur van plaatselijk 
belang Wijnjewoude,

Hilly Renkema
Tel: 0516 481465



Oorlogsverhalen.

Deze maand is het mevr. Gerrie Tolman 
de Vries die haar verhaal met ons wil 
delen.
Slechts enkele maanden voor het uitbre-
ken van de oorlog kwam zij in ons dorp te 
wonen. Het was niet Gerrie haar eerste 
keus om vanuit Drachten naar “zo'n dorp-
je” te verhuizen.
Maar de ontwikkelingen binnen de familie 
maakten dat de hulp van  Gerrie in de huis-
houding van haar oom en tante nodig 
werd. Haar oom en tante Frederik en 
Janke Welfing-van der Laan hadden een 
slagerij op de Merkebuorren 48. Opa van 
der Laan woonde bij hen in. Gerrie haar 
broer Joop wilde graag slager worden en 
hij mocht bij oom Frederik het vak in de 
praktijk leren. Joop nam zijn bezittingen 
onder de arm en ging ook bij de Welfings 
inwonen. Voor tante Janke die net haar 
tweede kindje had gekregen en boven-
dien vaak last van migraine had, was dit 
een extra belasting. Dit was voor Gerrie's 
moeder de aanleiding om haar dochter 
ook maar naar Wijnjeterp te sturen om 
tante te helpen in de huishouding. Het 
leven in het dorpje viel voor Gerrie erg 
mee, al snel voelde zij zich thuis tussen de 
jeugd van het dorp. Gerrie raakte met 
haar buurmeisje Geertje Tolman goed 
bevriend. Zo leerde ze de familie Tolman, 
die ook een slagerij hadden, goed ken-
nen. Met de oudste zoon Wiebe, kreeg ze 
in de oorlogstijd verkering en trouwde ze 
na de oorlog.

De komst van de Duitse bezetters kan 
Gerrie zich nog goed voor de geest halen. 
Op de zaterdag voor Pinksteren trok de 
lange stoet van soldaten op fietsen door 
ons dorp. Bij de slagerswinkel van 
Welfing stapten enkele Duitsers naar bin-
nen. Dat was even schrikken voor de sla-
ger en zijn vrouw die de Duitse taal niet 
machtig waren. 

Ze begrepen ook maar amper wat de 
Duitse soldaten van hen wilden. Vlees, 
worst, spek, maar ze kochten in één keer 
de hele voorraad op, dat was nog nooit 
gebeurd. Er werd betaald met Duitse 
Marken. De waarde hiervan was de fami-
lie Welfing niet bekend en wat moesten ze 
met dat Duitse geld. Verslagen stonden 
ze in hun lege winkel.

Over de Mouneleane trok de colonne ver-
der naar Ureterp en Drachten. Nederland 
had gecapituleerd en de Duitse bezetters 
gingen de lakens uitdelen. De Duitsers 
kondigden alsmaar nieuwe maatregelen 
af, die de bevolking troffen. 
Veel artikelen gingen op de bon, zoals 
brandstof, maar ook levensmiddelen 
zoals vlees en tabak. Om grip te krijgen op 
de hele voedsel voorziening werd het 
thuis slachten door de Duitsers verboden. 
Het was in die tijd heel gewoon dat er in de 
herfst bij de boeren thuis een varken werd 
geslacht. Nu moest er centraal geslacht 
worden in de noodslachting aan de 
Mouneleane. Het waren slager Bouma uit 
Ureterp en Tolman uit Wijnjeterp die door 
de Duitsers werden aangesteld om hier 
de zaken te regelen. Het slachtvee werd 
door de slagers op de markt in Drachten 
ingekocht en dan lopend naar de slacht-
plaats in Ureterp gedreven. Als na de 
slacht keurmeester Noorman zijn werk 
gedaan had, ging een deel van de vlees-
voorraad naar de Duitsers. Het overige 
vlees ging naar de slagers in de omge-
ving.
De hoeveelheid vlees die elke slager ont-
ving, hing af van het aantal voedselbon-
nen (voor vlees) die de slager had ingele-
verd. Gerrie weet nog goed hoe ze bij 
Welfing dag aan dag, tot vervelens toe, de 
bonnen van de klanten moesten opplak-
ken.



Enkele slagers in de omgeving klaagden 
vanaf nu steen en been over de kwaliteit 
van het vlees. Men voelde zich altijd het 
minst bedeeld. Misschien ging het beste 
deel van het vlees naar de Duitsers. Maar 
Bouma en Tolman deden het in de ogen 
van enkele concurrenten nooit goed. Het 
was voor deze slagers een ondankbare 
taak. 

Het was een jongensdroom van de jonge  
Wiebe Tolman om politieman te worden, 
maar door de komst van de Duitse over-
heersers was dit onmogelijk geworden. 
Op het voorgezet onderwijs werden geen 
examens meer afgenomen. Lessen ging-
en ook vaak niet door. Dit was de reden 
waardoor Wiebe zonder diploma de Mulo 
verliet. Op aanraden van zijn vader hielp 
Wiebe bij het vele werk in de noodslach-
ting. Later op de dag leverde hij bij hun 
klanten de bestellingen af. In de loop van 
de oorlog verspreide Wiebe ook illegale 
blaadjes van het verzet. Deze illegale acti-
viteiten waren streng verboden. Koeriers 
moesten altijd erg voorzichtig zijn. Wie op 
heterdaad betrapt werd kon zo doodge-
schoten worden. Wiebe verstopte de 
blaadjes in de grote mand van de trans-
portfiets onder de producten uit de slage-
rij. Op vaste adressen leverde hij de 
blaadjes af. Op een zekere dag stond de 
transportfiets geladen voor de winkel. 
Onder in de mand lagen de blaadjes voor 
Bakkeveen. Toen Wiebe op het punt 
stond om te vertrekken zag hij een groep 
landwachters de Mouneleane uitkomen. 
Ook de meest fanatieke en gehate 
Landwachter uit ons dorp was er bij. 
Wiebe liet het niet op een confrontatie 
aankomen, maar vluchtte weg. De land-
wachters zagen dat er iemand de benen 
nam en besloten bij Tolman een kijkje te 
gaan nemen. De landwachters vonden in 
de woning geen bewijs van ongeoorloof-
de zaken. Gelukkig keken ze niet in de 
mand van de transportfiets die nog buiten 
voor de winkel stond. 
Die nacht werd er een tweede huiszoe-

king bij de Tolmans gehouden. De 
gevluchte kon immers weer terug zijn 
gekomen. Met veel gestamp en ge-
schreeuw kwamen de soldaten binnen. 
Ze doorzochten het hele huis opnieuw 
van onder tot boven 
Wat de reden was weet Gerrie niet meer, 
maar die nacht sliep Gerrie bij haar vrien-
din Geertje thuis. Van het geschreeuw en 
gestamp werden ze wakker en hoorden 
de soldaten de trap opkomen. Ze waren 
doodsbang en kropen beide diep onder 
de dekens. 
Maar belastend materiaal of de vluchte-
ling werden ook nu niet gevonden.
Niemand van de familie wist trouwens 
waar Wiebe zat. Het vermoeden was dat 
hij zich in de schuur verborgen hield. Met 
angst en beven zag de familie aan hoe de 
boel overhoop werd gehaald. Maar geen 
Wiebe. Pas na enkele dagen kregen de 
ouders te horen waar hun zoon zat. Ook 
Gerrie die in deze periode al verkering 
met Wiebe had wist van niets.
Wiebe was over het zandpad (de 
Loksleane) naar het eerste huis gevlucht. 
Toen de vrouw des huizes riep “wat dogge 
jim dan ek op ’e dyk” had Wiebe niet het 
gevoel dat hij hier moest blijven. 
Ongezien kwam hij bij de familie Braam, 
hier kon hij niet lang blijven. Bij Hendrik 
Dijkstra aan de Opperbuorren (Nu Wiljan) 
vond hij een veilige schuilplaats. In het 
hooi was een hol gemaakt waar regelma-
tig onderduikers en zelfs vliegeniers 
ondergebracht werden.
Gerrie bezocht elke zondagmiddag 
Wiebe op het onderduik adres. Soms was 
het al donker voordat Gerrie naar huis 
keerde. In spertijd slopen ze door de lan-
derijen en moesten over een sloot sprin-
gen om weer in het dorp te komen. Wiebe 
had bij de Dijkstra's een goed onderko-
men en bleef hier tot de bevrijding. 

Een heel ander verhaal wat Gerrie Tol-
man vertelde.



In 1944 vond er aan de Poaswei een 
wapendropping plaats. Dit waren afspra-
ken tussen de geallieerden en het verzet. 
Zo'n  partij wapens moest zo snel moge-
lijk en in het grootste geheim geborgen 
worden. Of Wieger Sikkema een deel van 
deze zending mee nam naar huis is niet 
zeker. Wel bezat hij een partij munitie en 
verstopte het in een hoekje op de zolder. 
Hij timmerde dit zorgvuldig af. De Duitsers 
zouden het bij een eventuele huiszoeking 
nu niet vinden. Bovendien lag het droog 
en schokvrij opgeslagen. Het verzet maak-
te van deze voorraad echter geen 
gebruik, zodat het na de bevrijding in de 
woning achter bleef. Explosieven, ont-
ploffingsgevaar? Wieger Sikkema zat er 
niet mee. Toen ze jaren na de oorlog hun 
woning aan de Merkebuorren 21 verkoch-
ten aan de gepensioneerde fam. Zijlstra 
werd er geen melding van gemaakt. Men 
was het totaal vergeten. Het afgetimmer-

de hoekje viel de Zijlstra's ook niet op. Na 
het overlijden van het echtpaar Zijlstra 
bleef dochter Tryn in het huis wonen. 
Jaren later trof Wieger Sikkema dochter 
Tryn. Wieger herinnerde zich de wapen-
voorraad op de zolder en vroeg haar of zij 
indertijd nog eens wat spullen uit de oor-
log gevonden had? Het antwoord was - 
Nee. De Zijlstra's hadden nooit iets ont-
dekt. Nu werd het Wieger Sikkema duide-
lijk dat de munitie nog steeds in het dicht-
getimmerde hoekje lag. Hij beloofde Tryn 
er melding van te maken bij het gemeen-
tehuis. Maar de dagen kropen om, en nog 
steeds geen explosieven opruimings-
dienst. Tryn kon er niet meer van slapen 
en ging op laatst zelf maar naar het 
gemeentehuis. Waarna de voorraad snel 
werd afgevoerd. “It hie raar mei ús komme 
kind, sei Tryn, as wy ris brân krige hiene”.

Met dank aan Gerrie Tolman-de Vries.  

Annie.

                                                                    
Annie.                                                                 

Hebt u ook nog herinneringen aan de 
oorlog of kent u een verhaal 

wat zich hier in ons dorp afspeelde 
meldt het dan bij de redactie. 

                                                              

Hebt u ook nog herinneringen aan de oorlog of kent u een verhaal 
wat zich hier in ons dorp afspeelde meldt het dan bij de redactie. 



Beroep onder de Loep

Ik ben Janke Nynke Akker-Welfing en 
woon in Wijnjewoude aan de Russchen-
reed 31 samen met mijn man Henk Akker 
en onze 3 dochters, Trijntje, Hanna en Ine 
van 11, 9 en bijna 7 jaar. 
Mijn beroep is personeel- en organisatie-
adviseur bij het Openbaar Ministerie in 
Leeuwarden. Het OM is de enige instantie 
in Nederland die verdachten voor de straf-
rechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor 
dat strafbare feiten worden opgespoord 
en vervolgd. Er wordt samengewerkt met 
de politie en andere opsporingsdiensten. 

Wat houdt dit beroep in?
Ik adviseer leidinggevenden, het mana-
gementteam, maar ook medewerkers 
over personele zaken. Dit kan gaan over 
de functie, functie-inhoud, functiebe-
schrijving, financiële zaken, ziektever-
zuim en begeleiding, werving en selectie, 
teksten voor vacatures, opleidingen enz. 
Mijn functie als personeelsadviseur is 
zeer gevarieerd. In het kader van kwali-
teitsverbetering en efficiency zitten we op 
dit moment in een reorganisatie. Wat 
betreft de personele invulling heb ik hierin 
een adviserende rol.

Waarom ben je personeel- en 
organisatieadviseur geworden?

In de jaren negentig heb ik de opleiding 
HEAO-CE afgerond. Het was toen een 
slechte tijd om te solliciteren. Ik heb eerst 
bij een administratiekantoor gewerkt. 
Daarna zijn wij verhuisd naar Hoofddorp 
en kwam ik te werken op het hoofdkantoor 
van MS-mode in Amsterdam op de sala-
ris- en personeelsadministratie. Dat was 
een prachtige tijd. Na de geboorte van 
onze oudste dochter zijn wij toch naar 
Wijnjewoude terug gegaan. Wij zien onze 
kinderen toch liever opgroeien in het 

Noorden van het land. Ik moest wel 
opnieuw gaan solliciteren en ik kwam te 
werken bij het Openbaar Ministerie als 
management assistente. Via verschillen-
de functies ben ik terecht gekomen in de 
functie van P&O adviseur.

Wat voor opleiding heb je hier voor 
gevolgd?

HEAO-CE (Destijds had ik nog een wat 
andere carrière voor ogen!) Personeels-
management. Diverse vaardigheidstrai-
ningen en communicatietrainingen.
Verder moet je de kennis op peil houden 
wat betreft de rechtspositionele ontwikke-
lingen en het arbeidsrecht. 

Over welke capaciteiten moet je 
beschikken?

Zoals in veel functies moet je met mensen 
kunnen omgaan. Als er problemen zijn 
met een medewerker moet je de situatie 
vanuit verschillende kanten kunnen 
beoordelen. Je moet stressbestendig zijn, 
overtuigingskracht hebben en flexibel 
zijn. Je moet er ook tegen kunnen dat het 
management je adviezen soms niet over-
neemt maar ze terzijde legt. 

Waarom is dit beroep zo leuk?
Als personeeladviseur weet je heel veel 
van de organisatie. Je bent bij veel zaken 
betrokken en hebt met veel mensen te 
maken. Dat maakt mijn beroep erg inte-
ressant. 

Waar stoor je je aan in dit werk?
Ik stoor me er aan dat de communicatie 
niet altijd even goed gaat. Er wordt ook 
veel over mensen gepraat en niet altijd 
met de mensen. Het hoeft allemaal niet zo 
moeilijk te zijn, alles is bespreekbaar. De 
gesprekken in de 'wandelpaden' brengen 
onnodig onrust in een organisatie.



Wat zijn je hobby's en heb je hier-
voor nog tijd?

Mijn grootste hobby is lezen en daar 
neem ik zeker de tijd voor. Maar ik ga ook 
graag even 'shoppen' met mijn dochters. 
Ook kan ik erg genieten van 'rust'. Dat 
vind je als je verdiept bent in een span-
nend boek. En verder geregeld wat leuks 
doen met een groep vrienden en/of fami-
lie.

Wat is je laatst gelezen boek?
Mijn laatste gelezen boek is 'Onderhuids' 
van Nicci French.

Wat is je levensmotto?
Komt tijd, komt raad.

Klaske.

De hûsdokter 'on tour' in Wijnjewoude!

Zaterdag 10 april as. houdt de hûsdokter tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags 
consult in het mfc 'de Swingel'. Iedereen is welkom en als u plannen of woonwensen 
heeft, neem dan wat foto's en/of een bouwtekening van uw woning mee, dan kan de 
hûsdokter u direct gratis advies geven.

De hûsdokter is een deskundige op het gebied van wonen. Wanneer bewoners 
ongemakken ondervinden in hun woning, dan kan de hûsdokter hiervoor een oplossing 
aandragen. Oftewel, wanneer mensen iets aan hun woning willen veranderen of willen 
uitbreiden, dan zijn ze bij de hûsdokter aan het juiste adres. Ook in woningaan-
passingen vanwege lichamelijke beperkingen in het kader van WMO en bijbehorende 
subsidieaanvragen kunnen wij u ondersteunen. 

Om u kennis te laten maken met de hûsdokter en wat er zoal mogelijk is, organiseert de 
hûsdokter deze inloopdag . Het consult is gratis en u krijgt deze dag gratis adviezen. 
Ook komt de hûsdokter vrijblijvend thuis bij u langs om een eerste “diagnose” te stellen.
De hûsdokter is al jaren actief en heeft de nodige woningaanpassingen bedacht en 
uitgewerkt. Dit willen wij graag aan u laten zien en onze website www.dehusdokter.nl 
kan alvast dienen als inspiratie voor mensen die iets in of aan hun woning willen 
veranderen.

De hûsdokter
Ampèrelaan 1L

9207 AM  Drachten
T 0512-58 98 73

info@dehusdokter.nl  www.dehusdokter.nl 



Dorpsfeest 2010

Beste dorpsgenoten,

Hierbij weer enkele mededelingen over het dorpsfeest, dat van 16 t/m 19 juni 2010 
wordt gehouden.

Beter klagen tegen de stenen 
dan in stilte wenen.

Theater
Uit praktische overwegingen hebben we 
besloten het eerder aangekondigde 
touwtrekken op de donderdagavond te 
annuleren. In plaats van het touwtrekken 
zullen de “Heidedoosjes” op donderdag-
avond een muzikaal theateroptreden ver-
zorgen.

Toneelstuk
Regelmatig wordt het bestuur van het 
Dorpsfeest gevraagd of het niet een goed 
idee is om weer eens een toneelstuk op 
het programma te zetten. Het bestuur 
staat hier zeer positief tegenover. Omdat 
er geen actieve toneelvereniging (meer) 
in het dorp is roepen we bij deze iedereen 
op die zich wil inzetten voor de realisatie 
van een toneelvoorstelling voor het 
dorpsfeest van 2011, dit kenbaar te 
maken bij het bestuur. We zoeken niet 
alleen toneelspelers, maar ook mensen 
voor het bouwen van het decor, het 
maken van de kostuums etc. 
Dus iedereen die mee wil werken aan de 
realisatie van een leuk toneelstuk; laat dit 
weten aan het bestuur.

Playbackshow
Op vrijdagavond staat de Playbackshow 
op het programma. Bij het opgeven van 
een act hanteren we het principe “wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt”. Dit om te 
voorkomen dat hetzelfde nummer door 
meerdere artiesten/groepen wordt 
nagedaan.

Opgave voor het toneelstuk van 2011, de 
playbackshow op vrijdagavond en de 
zeskamp op zaterdagochtend graag per 
E-mail: dorpsfeestwijnjewoude@home.nl 
of per telefoon: Alie Meestringa: 0516 - 
481823 of Frits en Wilma van der Meulen: 
0516 – 480668.

Namens Stichting Dorpsfeest 
Wijnjewoude,

Jeroen Malewicz



Nieuws  van  Vrouwen van Nu – BvPF.

Donderdag 18 maart hadden we onze jaarlijkse bijeenkomst met de 
vrouwen van de CPB. Zij hadden Gerbrich en Akke, twee dochters 
van de kunstschilder Klaas Koopmans uitgenodigd. Voor de pauze 
zagen we in een film  de kunstschilder aan het werk in zijn atelier en 
op locatie midden tussen de koolzaadvelden. 

Als laatste zagen we hem  op 80-jarige 
leeftijd bij een overzichtstentoonstelling 
van zijn werk. Heel bijzonder waren zijn 
tekeningen gemaakt in psychiatrische 
inrichtingen en op de veemarkt. In het 
tweede gedeelte vertelden de zussen 
over het leven van hun vader en over het 
gezin waarin ze met liefde en veel 
aandacht voor kunst, muziek en boeken 
zijn grootgebracht. Een prachtige geza-
menlijke avond.
Op 8 maart zijn 7 leden naar de 
Internationale Vrouwendag in Sneek 
geweest. De workshops waren leuk en de 
voorstelling ” Op weg naar Compostella? “ 
gespeeld door Klaasje Postma en Hans 
Man in 't Veld was een groot succes.
De volksdansgroep heeft een hele mooie 
dag gehad in Koudum. Er werd volop 
genoten van de verschillende optredens 
en ook de eigen dans verliep prima. 

Volgend jaar is onze volksdansgroep aan 
de beurt om deze dag voor Friesland te 
organiseren.
Eind maart gaan een aantal leden een 
paasworkshop volgen bij Gerlinde Schec-
kenbach in Siegerswoude. Van schapen-
wol kunnen prachtige haasjes, lammet-
jes, eendjes enz. worden gemaakt.
Onze laatste bijeenkomst vindt niet plaats 
in “De Driehoek”, maar in kaasboerderij 
“De Stelp”, het bedrijf van de familie Van 
der Gun in Oldeberkoop. Na de bedrijfs-
presentatie volgt een rondleiding en 
natuurlijk gaan we hun lekkere kaas 
proeven. Een mooie afsluiting van het 
seizoen 2009 -2010.

Vrouwen van Nu blijft u op de hoogte 
houden van de activiteiten van de diverse 
commissies gedurende de zomerperiode.

Antje v.d. Heide.

CITO feestje bij it Twaspan

Begin maart ging de vlag uit bij OBS it Twaspan in Wijnjewoude.
De reden hiervoor was de uitslag van de CITO eindtoets.

Vanaf de zomervakantie hebben juf 
Patricia en de leerlingen hard gewerkt om 
zich goed op deze toets voor te bereiden, 
en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
Groep acht bestaat uit 15 kinderen. 
Gemiddeld scoorden ze zo'n 6 punten 
boven het landelijk gemiddelde. Hiermee 
was it Twaspan de hoogste van de 18 
Primo-scholen in Opsterland. Een resul-
taat om trots op te zijn!



Wijnjewoude steunt Rwanda

Drinkwater voor elk kind, lenteacties in Wijnjewoude, op heel veel manieren.

Misschien kun je het je nog herinneren: de 
verslagen in de Bân  van vorig jaar en het 
jaar daarvoor over Rwanda. In 2007 / 
2008 werkte ik als onderwijskundig bege-
leider in het Bisdom Shyogwe en afge-
lopen zomer ben ik weer in dit gebied 
geweest. Jan Dros was ook in Rwanda, in 
2008 en 2009.

Samen hebben we besloten om in het 
gebied  hulp te bieden aan kinderen en 
volwassenen die een straatarm bestaan 
leiden.

Deze zomer hebben we beiden scholen 
en klinieken bezocht om te inventariseren 
welke hulp mensen graag willen: we 
kwamen  tot de conclusie dat het krijgen 
van drinkwater op scholen en school-
meubelen hoog op het wensenlijstje 
staat. Verslagen van onze bezoeken vind 
je op: www.multimodus.nl 

Ondertussen is er veel, heel veel 
gebeurd. Omdat ik op het Friesland 
College werk, lag een gesprek met de 
Unit Bouw, afdeling hout / meubelmaker 
voor de hand. Collega Jan Postma was 
direct enthousiast.

Hij en veel cursisten hebben vanuit de 
locatie Heerenveen veel bouwbedrijven 
en andere organisaties benaderd om 
spullen te verzamelen. De stichting Multi-
modus van Jan Dros zorgde voor com-
puters en een container.

Het idee is simpel. Gebruik een afge-
dankte 20 ft container (589x234x239 cm.) 
en bouw deze om tot een computer-
lokaal, een werkplaats of een naaiatelier. 
Een soort flexibel verplaatsbaar "gebouw-
tje" met een eigen energie- en drinkwater-
voorziening. Dat kan door het gebruik van 
zonnepanelen, tractie-batterijen en een 
draagbare watermaker.  Dit noemen we: 
onze “ConTRainer®” Deze is stevig, goed 
af te sluiten en diefstalbestendig. 
De opzet is om zoveel mogelijk mate-
rialen te gebruiken die ook in de derde 



wereldlanden verkrijgbaar zijn. Geen in-
gewikkelde apparaten, maar basale tech-
nieken zodat de ConTRainer® ook in 
derde wereldlanden geproduceerd kan 
worden.
Doordat de ConTRainer® makkelijk te 
vervoeren is kan deze centraal bij een 
fabriekje van het bisdom in Rwanda in 
serie worden gebouwd. Vakmanschap en 
gereedschappen op één centrale locatie.
Er wordt in Rwanda samengewerkt met 
studenten en docenten van vakscholen 
van het bisdom. Allemaal ook bedoeld om 
de praktische educatie in dit land te 
stimuleren. 
Medio februari is deze container boorde-

vol spullen verscheept naar Rwanda. 
Ondertussen zijn er 6 cursisten van de 
Unit Bouw geselecteerd. Zij gaan samen 
met  een cursist die een film gaat maken 
vanaf 1 mei vier weken naar het Bisdom 
Shyogwe om daar te werken aan water 
filtratie, schoolmeubelen en dakgoten. 
Jan Postma en Geert van der Veen gaan 
mee als begeleiding.
Wij hopen de container op 1 mei in 
Rwanda aan te treffen en te kunnen 
werken met alle machines, gereed-
schappen en computers die in de con-
tainer zijn. Alles wat we doen kost geld: 
het kopen van waterfilters (€ 1.700,- per 
stuk), het hout, vervoer van spullen etc. 
Alle cursisten en begeleiders doen hun 
best om in hun eigen omgeving acti-
viteiten op te zetten. In deze periode zijn 
er activiteiten in Reduzum, IJlst, Appel-
scha, Lemmer, Drachten, Blankenham, 
Noard Burgum, Foxwolde en natuurlijk 
ook Wijnjewoude, Donkerbroek, Ureterp 
en Bakkeveen.

Wat wordt er in onze omgeving zoal gedaan voor Rwanda?

Op de OBS It Twaspan wordt er op 9 april gestart met een voorlichtingsmiddag voor 
groepen 5/6 en 7/8. Vervolgens doen de kinderen een inzamelactie voor flessen  U kunt 
kinderen vanaf deze vrijdagmiddag verwachten en in dit weekend. De flessen worden 
op maandag 12 april op school verzameld. De ouders van de jongere kinderen worden 
van harte uitgenodigd om ook hun lege flessen op maandag 12 maart bij de school te 
brengen.
- De basisscholen van Donkerbroek 'de Peggebult' en ''t Startblok' organiseren 

inzamelingsacties;
- Op het Pinksterfeest van Wijnjewoude zal bij de grote tent een marktkraam komen 

om spullen te verkopen uit Rwanda. Er zijn gesprekken om e.e.a. in de toekomst 
heel groots aan te pakken.

- Op zaterdag 26 juni staat het Midzomernacht tennistoernooi in het teken van 
Rwanda; laat je sponsoren, voor elke game!!

- Huisarts Falk Lewin heeft een medicijnenkit samengesteld, voor preventie van 
allerlei ziekten voor de groep in mei. Daarnaast organiseert hij een actie voor 
Rwanda op het internationaal hockeytoernooi in Drachten, op 3 en 4 april.

- De turnvereniging Longa gaat zeer waarschijnlijk een actie starten in juni. U hoort 
hier verder nog van.



- Er komen waarschijnlijk acties voor Rwanda in de 
Gereformeerde kerk. Op maandag 5 april wordt 
hierover beslist. De kerkenraad van de gereformeerde 
kerk van Bakkeveen bespreekt ook acties voor 
Rwanda. In de winkel van Michiel en Sippie zijn kaarten 
van bananenbladeren te koop. Deze zijn door 
weduwes van de genocide en werkloze schoolverlaters 
(veelal weeskinderen) gemaakt. Verder kunt u 
prachtige kettingen kopen, gemaakt door de 
gehandicapte Emmanuel Gashirabake. Deze 30 jarige 
man is rolstoelgebonden en maakt de mooiste spullen. 
Verder kunt u in de winkel informatie krijgen over de 
producten.

- Drukkerij Pool heeft ook dit jaar weer veelal gesponsord 
drukwerk verzorgd voor de acties.

- De opbrengst van de 40-dagenkalender, vanuit de kerk 

in Ureterp, is voor het Rwanda project.
- Vanuit haar APS-ELS praktijk voor pijnbestrijding, behandeling en energieverhoging 

doneert Els Postema in de maanden april, mei en juni van elke therapie € 5.- voor 
het Rwanda project;

- De Christelijke basisschool Votum Nostrum wil in het schooljaar 2010 – 2011 acties 
voor Rwanda organiseren.

Zoals je ziet, zetten in dit komende voorjaar heel, heel veel mensen zich in voor het 
welzijn van de armste inwoners van Rwanda. Het is geweldig om te zien dat mensen 
zich zo verbonden voelen. Wil je je ook aansluiten bij deze acties met je school, 
organisatie, bedrijf, of misschien als individu? Dat kan altijd. Geeft even een seintje.

We willen graag in juni of direct na de zomervakantie een informatieavond houden om 
te laten zien wat er gebeurd is in Rwanda. We houden u op de hoogte. 
We mikken in dit voorjaar op sponsorgeld waardoor we 5 waterfilters kunnen kopen (5 x 
€ 1.750,- =  € 8.500,-). Dit gaat ons met alle acties in en rond Wijnjewoude vast lukken!!!

Gewoon geld overmaken kan natuurlijk ook: het rekeningnummer van Stichting 
Multimodus is: ING  4737646 te Donkerbroek, t.b.v. Projecten in Rwanda.

Geert van der Veen (tel. 481348) en Jan Dros (tel. 491442)

Bij een ongeluk moet je ook geluk hebben.



Concours Hippique Wynjewâld Hynstedei

U hebt het in de vorige Bân al kunnen lezen. Op zaterdagmiddag 
12 juni is het weer zover. Het jaarlijkse concours hippique 
oftewel de Hynstedei van Wijnjewoude staat op de agenda.
De tuigpaardensport is een bijzondere sport in vergelijking tot de 
andere paardensporten zoals dressuur, springen, mennen, etc. 
Er wordt zowel nationaal als regionaal gereden. Het prijzengeld 
is laag maar de rijders en eigenaren zijn paardenliefhebbers in 
hart en nieren. Zij hebben er veel voor over om met hun tuigers 
goed voor de dag te komen. 
In Wijnjewoude worden rubrieken gereden voor leden van Categorie 4 Noord voorheen 
Taveno. Deze leden hebben een rijvergunning. Maar in Wijnjewoude zijn er ook 
rubrieken voor tuigpaardrijders zonder rijvergunning. Ook is er een rubriek voor 
kinderen die met hun aangespannen pony voor de wagen mee willen doen aan een 
wedstrijd. Dus de hoogste tijd voor de kinderen tot 12 jaar om goed te gaan trainen met 
de pony voor de wagen om op 12 juni uitstekend en goed voorbereid voor de dag te 
kunnen komen.
Als je meer informatie wil, neem dan contact op met één van onderstaande personen: 
Wietske Clevering  ?0516 – 481296 of 
Joop Witlox  ?0610805561
Veel plezier en succes met de voorbereidingen.
Wordt vervolgd.

Het bestuur van de Hynstedei



Nieuws Groei & Bloei

Alle Groei & Bloeiers en andere groenliefhebbers opgelet:

Op donderdag 22 april a.s. komt de heer. 
W. Nieuman, Hortulanus bij de Universi-
teit van Utrecht een lezing geven met als 
onderwerp: Botanische tuinen Utrecht, 
een wereld aan planten.
De lezing wordt gegeven in De Schakel, 
Klokhuislaan 12 in Drachten. De toegang 
is voor zowel leden als niet leden 
helemaal gratis. Tijdens de pauze wordt 
een verloting gehouden met kans op 
leuke prijsjes.

De botanische tuinen bestaan uit het Fort 
Hoofddijk, gelegen op het universiteits-
complex De Uithof in Utrecht en het Von 
Gimborn Arboretum in Doorn.

Het Fort Hoofddijk bestaat uit verschil-
lende tuinonderdelen met een gezamen-
lijke oppervlakte van ongeveer 9 hectare. 
De aanleg is begonnen vanaf 1963.
Het Fort Hoofddijk bestaat uit een 
tropische kas, de wilde natuur van het 
Buitenfort, de Diertjestuin, de thematuin 
en de rotstuin.

In het Von Gimborn Arboretum is een 
wetenschappelijke verzameling van plan-
ten, struiken en bomen bijeen gebracht. 
Dit kan belangrijke informatie leveren 
over de gevolgen van de klimaatveran-
dering voor de vegetatie. Tegelijkertijd 
fungeren deze verzamelingen als genen-
bank voor bedreigde soorten. Van diverse 
plantensoorten die in het Von Gimborn 
Arboretum voor-komen, is in Nederland 
geen andere of hooguit één andere 
standplaats bekend. De collectie is 
dermate uniek, dat het arboretum daar-
voor in 1989 een onder-scheiding van de 
Internationale Dendrologische Verenig-
ing heeft ontvangen.
Het is echter niet alleen de collectie, maar 
ook de historie, ligging en inrichting, die 
het Von Gimborn Arboretum het best be-
waarde geheim van de Utrechtse Heuvel-
rug maken.

Margot Witlox-Nigten,
Voorzitter Groei & Bloei afd. Drachten 

en omgeving

Optredens in de muziekkoepel 2010

Ook dit jaar willen we weer muziekactiviteiten organiseren in de muziekkoepel van 
Wijnjewoude. De voorkeur is dat er in de zomermaanden optredens zijn van een 
muziekvereniging, muziekgroepje of een zangvereniging in wat voor vorm dan ook. Als 
er vragen zijn of als u zich wilt aanmelden voor een optreden, kunt u contact opnemen 
met Hilly Renkema, bestuurslid plaatselijk belang. Het telefoonnummer is 0516-
481465, het emailadres is eelkerenk@hetnet.nl.



Aanmelden voor Open Podium 
in de Swingel kan nog steeds!

Op vrijdag 4 juni 2010 wordt een openpodium avond georganiseerd in de Swingel. Je 
las hier al over in de vorige Bân. Op deze avond wordt ons nieuwe podium en 
geluidsapparatuur feestelijk in gebruik genomen. Ook vieren we dan het 10-jarig 
bestaan van de Swingel.  Graag herinneren we aan onze oproep om jezelf, vereniging, 
koor, bandje, club aan te melden voor een kort optreden op deze avond. 
We willen graag een zo breed mogelijk scala aan activiteiten, acts en optredens laten 
zien. Dus hebben jullie net een mooi lied ingestudeerd, kan je buurmeisje leuk 
playbacken, hebben jullie die linedance eindelijk onder de knie, kan je een mooi verhaal 
vertellen, of hoop je op de definitieve doorbraak van jouw band in Wijnjewoude? Laat je 
zien! Wie weet, levert het zelfs nieuwe leden voor jouw club of vereniging op! 
Aanmelden kan nog de hele maand april via mfcdeswingel@wijnjewoude.net of 
telefonisch bij Regina Ridder, tel 0516-481516 of Alie Blaauwbroek, tel 0516-481307. 
Laat even weten wat voor optreden je (jullie) wilt doen, met hoeveel mensen, en 
hoeveel tijd je denkt nodig te hebben. Wij zorgen voor podium, licht en geluid en een 
verrassende presentatrice die de optredens die avond op een leuke manier aan elkaar 
praat.
En denk niet te gauw: dat is niets voor mij. Dat podium is voor ons allemaal!

Het bestuur van MFC de Swingel

Willedei 2010

Stichting Willedei  zoekt u!

Voor onze 7de Willedei zoeken wij ondernemers, hobbyisten, 
verenigingen, stichtingen en een ieder die iets wil  verkopen of  
iets wil promoten.  Wanneer: op zaterdag, 4 september 2010. Tijd: 
van 15.00 uur tot 20.00 uur.
Dit is de kans om uw bedrijf of vereniging te promoten d.m.v. een 
unieke actie, een prijsvraag, iets te verkopen, iets te laten zien of 
te  proeven.
 
Wij stellen gratis een marktkraam ter beschikking aan deelnemers uit Wijnjewoude. 
Deelnemers buiten Wijnjewoude betalen een kleine bijdrage. Misschien ook een idee 
om de marktkraam te delen met een collega-ondernemer of samen met een andere 
vereniging,  zodat je elkaar kunt ondersteunen/versterken of kunt afwisselen. 
Graag opgeven voor 1 mei 2010. Dit in verband met de plaatsindeling op de route. Vol is 
vol. Ondernemers geven zich op bij Sietske Brouwer, email: sietskebrouwer@hetnet.nl 
of telefoon. 0516-481995 of 06-2193617. 
Verenigingen, stichtingen, hobbyisten en overige deelnemers geven zich op bij Jan de 
Haan, email: jan.de.haan50@hetnet.nl telefoon 0516-480520 of 06-55112996



Autorijschool Manuel

Mag ik mij even voorstellen?
Ik ben Manuel Boer, ben getrouwd met 
Jannie Oenema, wij hebben 2 kinderen, 
Erwin van 9 jaar en Carina van 6 jaar. 
Na vele jaren als vertegenwoordiger 
werkzaam geweest te zijn, ben ik eind 
vorig jaar mijn baan kwijtgeraakt door de 
kredietcrisis. Dat was voor mij het mo-
ment om een lang gekoesterde droom 
werkelijkheid te laten worden. Ik begin 
voor mijzelf....

Maar ja, wat ga je dan doen? Is daar wel 
markt voor, en moet je daar ook papieren 
voor hebben? Deze vragen heb ik mijzelf 
gesteld en kwam tot de conclusie dat ik de 
combinatie van werkzaamheden bij 
voorgaande werkgevers wilde combine-
ren in mijn eigen zaak.

Kennis overdragen, contact met andere 
mensen en natuurlijk autorijden, hierdoor 
ben ik gekomen tot het starten van een 
eigen autorijschool; AUTORIJSCHOOL 
MANUEL was geboren!
Maar ja, dan kost het nog tijd en een lange 
en zware opleiding. Deze heb ik nu 
volledig afgerond en mag dan nu ook 
actief aan het werk. Dit houdt in dat ik mag 
lesgeven, zowel praktijk als theorie. 
Verder ben ik ook gediplomeerd faal-
angstinstructeur en verzorg rijopleidin-
gen voor jongeren & ouderen. 
Bij mij kan je vanaf heden terecht voor:

- Autorijles
- Theorieles (auto) in 1 dag
- Opfriscursus
- Faalangstinstructie

Kortom, bij mij kan je terecht voor een 
passende rijopleiding.

Aangezien ik begin, wil ik iedereen die wil 
gaan rijden, bij mij (of binnenkort), de mo-
gelijkheid bieden dit tegen een  geredu-
ceerd tarief te kunnen doen. 

Ik heb daarom de volgende starters aanbieding: - 20 rijlessen (60 min)
 Theoriecursus (1 zaterdag)

- Praktijkexamen
Dit pakket is samen normaal € 1.125,-- nu voor maar € 999,-- 

(zonder de theorie-cursus € 945,--)

Wilt u meer informatie of inlichtingen zie dan de website: 
www.autorijschoolmanuel.nl
of bel: 0516-480509 Gsm: 06-23005505
E-mail: info@autorijschoolmanuel.nl

-



Longa laat zich duidelijk zien 
tijdens de wedstrijd!

Zaterdag 20 maart was de 2e plaatsings-
wedstrijd voor de meisjes die niveau 9 of 
10 turnen.
Voor LONGA kwamen een 5-tal meiden in 
actie.
Tijdens de 1e wedstrijd kwam Rianne de 
Jong in actie,  jeugd niveau 9. Zij kwam, 
zag en overwon! Balk foutloos geturnd. 
Zelfs de koprol zat erop! Vloer de flick-
flack iets te hoog, de rest ging keurig. 
Sprong was heel netjes en op brug turnde 
ze strak en soepel, resultaat GOUD!
Helaas heeft Rianne de 1e plaatsings-
wedstrijd niet meegedaan omdat ze ziek 
was. Ze kon zich dus niet plaatsen voor 
het FK, maar het resultaat is er daarom 
niet minder om!
2e wedstrijd: Anke v/d Molen pupil 2 
niveau 9 en Lisa Mollema junior niveau 9. 
Vloer ging bij beide meiden formidabel! 
De sprong blijft een lastig onderdeel, 
maar ze hebben des ondanks keurig 
gesprongen. De brug ging bij Lisa super, 
op de balk had ze iets last van zenuwen, 
maar ze turnde de koprol er wel op! De 
brug oefening ging bij Anke helemaal 
fantastisch tot de afsprong, ze turnde 
deze wedstrijd voor het eerst salto af en 
lande helaas niet helemaal goed, maar 
wel super knap dat ze dit onderdeel deed! 
De balk werd heel strak geturnd door 
Anke. Resultaat; Anke ZILVER en Lisa 
4e. Anke gemiddeld 1e! Lisa gemiddeld 
3e! Zoals het nu lijkt gaan beide dames 
door naar het FK.
Tijdens de 3e wedstrijd kwamen in actie: 
Inge Russchen 8 jaar niveau 10 en Wia 
Boonstra pupil 2 niveau 10. De sprong en 
de balk ging bij beide super! Op de brug 
turnde Wia een hele strakke en vlotte 
oefening, maar helaas ging het bij de 
vloer iets mis. Dit was erg jammer, want 
ze heeft genoeg uitstraling en op de 
training heeft ze laten zien dat ze het wel 
kan! Op de 1ste plaatsingwedstrijd werd 

Wia 4de, vandaag 18de, gemiddeld over 
beide wedstrijden werd ze 14de , hetgeen 
een prima resultaat is in een groot deelne-
mersveld. Inge viel helaas bij het tegen-
spreiden van de brug, maar eindigde de 
wedstrijd met een prachtige vloeroefe-
ning. Resultaat: GOUD, goed gedaan ook 
zij mag door naar de Friese kampioen-
schappen!
Kortom een fantastische dag, waarop alle 
meiden hebben laten zien dat ze heel 
goed in dit niveau kunnen turnen. 
Op naar de Friese Kampioenschappen 
welke op 15 mei in Beetsterzwaag zijn! 

Binnenkort bij Longa: Streetdance 
en zumba!!!!                                                                                                                                                                          

Wil je ook zo goed leren dansen als in de 
dans videoclips op tv en ben je tussen de 
6 en 17 jaar? Kom dan op zaterdag 17 
april om 15.00 uur naar de Swingel. Je 
kunt dan een gratis proefles streetdance 
volgen onder leiding van Esther Rozema.  
Esther zit in het demo team van het 
bewegingscentrum en geeft ook regelma-
tig lessen. Tevens is zij vele jaren actief 
geweest bij Longa, als turnster en als acro 
gymnast.
                            
Esther geeft vanaf zaterdag 24 april 8 
maal streetdance les. Je kunt je aanmel-
den op zaterdag 17 april, maar ook kun je 
(voor 17 april) een mailtje naar het bestuur 
sturen om je aan te melden. De kinderen 
zullen afhankelijk van leeftijd en aantal in 
groepen verdeeld worden. De eerste 
groep begint om 15.00 uur en duurt 45 
minuten, een volgende groep zal dus om 
15.45 beginnen. De kosten bedragen 20 
euro per 8 lessen. Als iedereen het leuk 
vindt zal er waarschijnlijk nog een optre-
den volgen tijdens de uitvoering (26 juni), 
hierover volgt later meer informatie. 



 Zumba
Op woensdag 14 april vanaf 20.30 uur 
geeft Roschelyn de Palm een gratis 
Zumba dans les. Roschelyn heeft een 
aantal jaren streetdance bij Longa 
gegeven en heeft zich het laatste jaar 
helemaal in Zumba gespecialiseerd. Zij 
heeft meerdere cursussen gevolgd en 
geeft momenteel op verschillende loca-
ties Zumba. 
„Zumba" betekent letterlijk "snel bewegen 
en lol hebben", een omschrijving die 
perfect beschrijft waar deze training voor 
staat. Zumba combineert de meest 
effectieve oefeningen op verschillende 
ritmes van Latijns-Amerikaanse muziek-

soorten als Salsa, Merengue en Samba. 
De opzwepende muziek en de leuke 
bewegingen zorgen ervoor dat je niet 
eens door hebt dat je bezig bent met een 
geweldige training!
Vanaf woensdag 21 april geeft Roschelyn 
8 keer een zumba les, start 20.30 uur tot 
ongeveer 21.15 uur in de Swingel.
Aanmelden kan na de proefles of door 
een mail naar het bestuur te sturen. De 
kosten bedragen € 30,- voor 8 lessen. 
Leeftijd: vanaf 17 jaar, kleding: (sport) 
schoenen en gemakkelijk zittende kle-
ding. 
Zumba doet niet aan moeilijke choreogra-
fieën en je hebt geen danspartner nodig. 
Iedereen, jong of oud, kan meteen 
deelnemen. Niets moet en alles mag bij 
Zumba! 

Kennismaken met meditatie

Mediteren doe je soms al spontaan 
wanneer je echt met aandacht aanwezig 
bent bij wat je doet. Veel vaker ben je met 
jouw aandacht overal en nergens tegelijk. 
Je kunt je echter oefenen in het richten 
van je aandacht. Meditatie is een manier 
om je te oefenen in aandachtig leven, niet 
alleen in het halve uur dat je aan de 
meditatie zelf besteedt, maar ook in alle 
andere dingen die je doet. Om te kunnen 
mediteren is stilte nodig, uiterlijke stilte, 
maar bovenal de stilte in jezelf. Soms kom 
je eerder de onrust in jezelf tegen, 
hiermee leren omgaan is dan ook een 
onderdeel van de meditatiebeoefening. 
Er wordt vaak gedacht dat meditatie 
alleen aanwezig is in de zogenaamde 
oosterse godsdiensten. Echter ook in de 
christelijke traditie is een grote rijkdom 
aan verschillende vormen van meditatie. 

Op deze avond wil ik u graag iets vertellen 
over meditatievormen uit de christelijke 
traditie. In de tweede helft van de avond 
wil ik een Ignatiaanse meditatie met u 
doen: dit is een vorm van begeleide 
meditatie (dat betekent dat ik vrij veel aan 
het woord bent, en dat u in stilte een reis 
door het verhaal maakt) aan de hand van 
een bijbelgedeelte. U zult merken dat dit 
een kennismaking met de bijbel op een 
ander niveau is dan u gewend bent. 
Wanneer er voldoende belangstelling is 
kan er een cursus meditatie van b.v. vier 
avonden georganiseerd worden door 
Vacare. Vacare is een platform voor 
meditatief leven in en vanuit de Prote-
stantse Kerk in Nederland o.l.v. Ds. Sita 
Hofstra, Leeuwarden.
Donderdag 22 april  Gereformeerde 
Kerk in Wijnjewoude. 
Aanvangstijd 19.45 uur.

Wieke Haarsma 



Kledingactie Dorcas depot Wijnjewoude

Kledinginzameling en garage verkoop (rommelmarkt spullen) t.b.v. Dorcas
Op 17 april vanaf  9.30 tot 16.00 uur. 

Bij Fam. Karssen Opperhaudmare 11 te Wijnjewoude.

Dit jaar op zaterdag 17 april wordt voor de derde keer de Dorcas kledingactie ge-
houden. Het inzamelen van kleding vormt een belangrijk deel van het werk van Dorcas. 
Ook wij willen dit jaar weer meedoen. Met deze actie hoopt Dorcas het inzamelen van 
kleding een extra impuls te geven. Want de vraag naar kleding is zeer groot. Doet u 
mee?? Vanuit de garage verkopen we rommelmarkt goederen.

Met o.a  kinderspeelgoed, kinderkleding, huishoudelijke artikelen, gebreide sokken, 
glaswerk, boeken en een tafel vol met kerstartikelen en vele andere goederen
U bent van harte welkom. En de koffie staat klaar!

Samen in actie voor de allerarmsten!!
Meer info:  www.dorcas.nl

 Dorcas depot Fam. Karssen 
tel. 0516-481758

Oud ijzer actie

Van 12 - 19 apr. a.s. is er weer een oud ijzer- en andere metalen actie. 
U kunt die brengen bij Ri-Ja, Weinterp 22a Wijnjewoude.
(openingstijden: van 9-17 uur en op zaterdag tot 12 uur) met vermelding 
dat het voor het Pinksterwerk is, dan worden de  goederen daar 
verzameld.

U kunt ook contact opnemen met dhr. K. Postma, tel. 0512-301213 en wij 
halen het in overleg met u op.

Wij wachten op uw reactie!

De actiegroep
St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.



Het Reumafonds bedankt Wijnjewoude
 
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in Wijnjewoude 
voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de lande-
lijke collecteweek van 7 tot en met 13 maart 2010 is in Wijnjewoude totaal €1.226,13 
opgehaald. 
Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland. 

Onzichtbare ziekte 
Reuma zo snel mogelijk de wereld 
uithelpen is van groot belang. Ruim 2,3 
miljoen mensen in Nederland leven met 
pijn en beperkingen als gevolg van reuma 
of artrose. Bij alles wat zij doen moeten ze 
rekening houden met hun ziekte. En dat 
geldt niet alleen voor oudere mensen: 
3.000 kinderen in Nederland hebben 
geen onbezorgde jeugd als gevolg van 
reuma. Zij kunnen niet vrijuit spelen met 
leeftijdsgenoten door pijn en beperkingen 
van hun bewegingsapparaat. Ook het 
vaak zware medicijngebruik met bijwer-
kingen zoals misselijkheid beperkt de 
levenskwaliteit.  
 
Reuma drukt bovendien op de samenle-
ving als geheel. Tweederde van alle 
reumapatiënten is jonger dan 65 jaar en 
behoort tot de arbeidsbevolking. De 
lagere arbeidsproductiviteit als gevolg 
van ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-
heid en de zorgverlening kosten circa 13 

miljard euro per jaar. Het feit dat reuma zo 
veel mensen direct of indirect treft is 
relatief onbekend. Reuma is een vrij 
onzichtbare ziekte; op het eerste gezicht 
is weinig merkbaar van de ingrijpende en 
verreikende impact ervan. 

Steun van iedere Nederlander 
nodig 

Het Reumafonds is de grootste financier 
van wetenschappelijk reumaonderzoek in 
Nederland. Dit is mogelijk mede dankzij 
het geld dat met de jaarlijkse collecte 
wordt opgehaald. Een andere zeer 
belangrijke taak van het Reumafonds is 
voorlichting geven over reuma en leven 
met de ziekte. Het fonds vraagt brede 
maatschappelijke aandacht voor de 
impact van reumatische aandoeningen. 
Voor deze inspanningen krijgt het 
Reumafonds geen overheidssubsidie. De 
bijdrage van iedere Nederlander is dan 
ook essentieel.  

Aan het goede raak je gauw gewend.



Ouderensoos Wijnjewoude

Op donderdag 11 maart zijn we naar de spelmiddag in Hemrik geweest. Heel gezellig 
maar we hadden graag wat beter resultaat willen behalen. 
Woensdag 17 maart was onze laatste soosmiddag dit winter seizoen. Dhr. Jeen van 
den Berg was bij ons. Vol humor heeft hij over zijn schaatscarrière vertelt. We hebben 
er bijzonder van genoten. Na een mooie rustige zomer hopen we in september weer te 
beginnen. Als eerste ons jaarlijkse busreisje. We hopen dan weer veel van onze 
soosbezoekers te begroeten en ook nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Het 
allerbeste en bij leven en welzijn tot het volgende seizoen.

Het bestuur.

Het vuur van Pasen staat weer voor de deur,
fijne dagen gewenst.



Prikbord

Heeft u nog powerpoints van de 
'Total' pomp?

En u doet er niets meer mee? 

Wij sparen door tot aan de zomer 
vakantie.

U kunt uw restant powerpoints nog 
overboeken naar het pasnummer van de 
beide basisscholen, tot aan 1 juli 2010. 
Ga naar www.total.nl en kies onder “Uw 
account” voor “punten overboeken”.U 

kunt de punten vervolgens overboeken 
naar het pasnummer van de 
basisscholen: 264113697.

Bij voorbaat dank,
Namens de ouderraden van Votum 

Nostrum en It Twaspan 

Bloemenmarkt 
Gospelgroep 'Sola Gratia

houdt op zaterdag 8 mei 2010 een 
bloemenmarkt, bij de Gereformeerde 

Kerk te Wijnjewoude.
Van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Vrijwilligers gezocht voor 
Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds organiseert 
van 10 t/m 17 mei as een vakantieweek 
voor mensen met Multiple Sclerose in 
Elsloo (Fr). Wij zijn nog dringend op 
zoek naar mensen uit de verpleging en 
verzorging.

Alvast heel hartelijk dank!
Nationaal MS FondsPamela Zaat

pamela@nmsf.nl 
(010) 591 98 39 

Boeken- en platenmarkt.

Om de kas te spekken organiseert  Zang-
vereniging “Looft den Heer” uit Wijnje-
woude weer een boeken- en platenmarkt.

Deze markt wordt gehouden op zaterdag 
1 mei 2010 van 9.00-13.00 uur in “Het 
Trefpunt” Merkebuorren 34, Wijnje-
woude. Telefoonnummer  0516-481409.

Hebt u nog boeken, cd's etc. die u wel 
kwijt wilt, dan kunt u die vrijdagmiddag 
vanaf 14.00 uur brengen in het Trefpunt. 
U kunt ook bellen met Aukje Veenstra,  tel. 
0516-481584.

Op de markt kunt u een kopje koffie of 
thee met koek gebruiken. We heten u 
graag van harte welkom.

Bestuur en leden “Looft den Heer”



Schaakkampioen Bakkeveen 
verliest laatste wedstrijd!

Tegen Steenwijk 2 moest het team van 
Bakkeveen uit, hun laatste wedstrijd 
spelen. Teamleider Sieb Hazenberg 
kreeg van de Steenwijker Frans van Emst 
een bos tulpen aangeboden voor het 
reeds behaalde kampioenschap. Een 
zeer gewaardeerde geste. Daarna kon de 
strijd beginnen. Dirk Müller aan bord 1 
had tegen van Frans van Emst een zware 
dobber, hij kwam een kwaliteit voor en 
leek door dit voordeel op een overwinning 
af te steven, maar zijn tegenstander wist 
zijn paard zodanig te manoeuvreren, dat 
aan promotie van een pion niet viel te 
ontkomen, met nog 20 seconden te gaan 
wist van der Emst geen mat te creëren en 
had Bakkeveen toch het punt te pakken 
doordat de vlag viel. 
Gerrit Meppelink vocht een spannende 
strijd uit tegen Martinus Scheeringa aan 
bord 2. Gerrit stond erg agressief kwam 
wel een pionnetje achter, maar door een 
paar verkeerde keuzes lukte het niet de 
strijd te winnen. 1-1. Ben de Vries hield 
met zijn tegenstander Jaap van der Hulst 
lang veel stukken op het bord het was 
voor beiden moeilijk iets te forceren, na 

een mat dreiging voor Ben wist deze 
remise te maken door eeuwig schaak. 
Sieb Hazenberg aan bord 4 kwam tegen 
Yun Che Hu twee pionnen voor te staan, 
die hij toch niet wist om te zetten in winst 
en speelde eveneens remise. 2-2. Jelle 
Bergsma werd tegen Oeds Dijkstra aan 
bord 5 door een ongelukkige zetten 
wisseling gedwongen een stuk in te 
leveren en toen was er geen houden meer 
aan en moest hij opgeven. 2-3.  
Bauke Hoogstra speelde een knappe 
partij tegen Gerrit Schoenmaker  kwam 
een stuk voor had nog één seconde toen 
hij zijn 35ste zet had gedaan, toen hij 
daarna zijn dame ook nog wist te winnen 
gaf de heer Schoenmaker op. 3-3. Hos 
van der Mark wist in een spannende strijd 
door een offer een kwaliteit te winnen, 
maar zijn tegenstander kreeg juist 
hierdoor een prachtige stelling wist te 
promoveren en ook dit punt werd door 
Geert Duiven binnengehaald. 3-4 Douwe 
Galama aan bord 8 gaf tegen Roelof 
Kreulen een stuk weg en wist deze 
achterstand niet meer goed te maken, 
zodat de eindstand 3-5 werd voor 
Steenwijk.                                

Gebr. v/d Veen Onroerendgoed BV

Biedt aan: In maart 2010 gaan wij een nieuw bedrijfspand bouwen op het nieuwe 
industrieterrein in Wijnjewoude. Wij willen een deel hiervan verhuren of verkopen. 
Hebt u belangstelling voor een deel? 
Dan kunt u contact opnemen met: John v/d Veen, tel.: 06-55774331 of 
info@autobedrijfvdveen.nl  of  tel.: 0516-520724 / 0516-481313

P.S. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.



Dúndelle

Midgetgolf:
Voor een balletje slaan kunt u terecht op 
de midgetgolfbaan van Dúndelle.
Vanaf het paasweekend tot 30 april 
(opening van het zwembad) is de midget-
golfbaan elk weekend geopend van 13.00 
- 17.00 uur. Goede vrijdag en Tweede 
Paasdag open van 13.00 - 17.00 uur.
Vanaf opening zwembad is de midgetgolf-
baan open gelijk aan de openingstijden 
van het zwembad. In overleg is voor 
groepen de tijd aan te passen.

Horeca:
Dúndelle is het hele jaar open op afspraak 
voor feesten, partijen, vergaderingen, 
enz.
Vanaf april open in de weekenden en als 
het zwembad open is 7 dagen per week 
voor een kopje koffie, een drankje of een 
hapje binnen of op ons terras.

Zwembad:
Het is inmiddels weer maart en bij het 
zwembad gaan we als het ijs uit het 
zwembad is beginnen met de voor-
bereidingen voor het nieuwe seizoen.

Voor het oog gebeurd er dit voorjaar niet 
veel, maar in de machinekamer vinden 
nog een aantal werkzaamheden plaats. 
Ook wordt het vorig jaar aangelegde 
collectorveld beter afgesteld, zodat er nog 
meer warmte gewonnen zal kunnen wor-
den.

Het zwembad gaat 
vrijdag 30 april om 13.00 uur open.

Zwemabonnementen:
Vanaf  2 april start de voorverkoop en kunt 
u ze kopen op dinsdag, donderdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur  
aan  de kassa van het zwembad voor de 
voorverkoopprijs tot 5 mei.

Zwemlessen:
Inschrijven voor de zwemlessen kan op 
dinsdag 20 april van 13.00 - 19.00 uur.

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.dundelle.nl 

of bellen met 0516 541493



Volleybalvereniging DWS

Uitbreiding van de lesuren van de DWS jeugdleden.

Vanwege de grote opkomst van jeugdleden hebben 
we de groep in tweeën gesplitst. Van 16.30 uur tot 
17.30 uur komt de jeugd van 8 t/m 10 jaar en van 17.30 
uur tot 18.30 uur komt de jeugd vanaf 10 jaar.

In totaal hebben we nu 20 jeugdleden die enthousiast elke week komen trainen en het 
is erg leuk om te zien hoe ze nu al vooruit gaan !!! Je kunt zo zien dat er bij veel kinderen 
ook thuis wordt geoefend.
Ook zitten er absoluut talenten tussen!! Dit belooft wat voor de toekomst.
En ook al hebben we nu al een leuke ploeg meiden (want het zijn tot nu toe alleen nog 
maar meiden...) er kunnen natuurlijk altijd nog meer bij.
Dus...kom gerust een keer meedoen om te proberen of volleybal misschien ook iets 
voor jou is !!

Misschien tot ziens? 
Groeten,

Bertha Langhout

Wedstrijdschema 
Do 8 april 19:15 uur DWS DS 2 –S.v  Suameer DS 1 MFC de Swingel

20:15 uur DWS HS 1 – V.C.S HS 2 MFC de Swingel
20:15 uur V.C.S HS 3 – DWS HS 2 Surventohal
21:15 uur       Vevios DS 3 – DWS DS 1 De Boppeslach

Do 15 april 19:15 uur Wéz Handiich DS 2 – DWS DS 2 Fugelkamp
20:15 uur DWS HS 2 _ V.v Bakkeve… HS 2 Sportcentrum Dr….
20:15 uur DWS DS 1 –ODS DS 2 Sporthal Revali…
21:15 uur D.F.S HS 2 –DWS HS 1 Westermar

Stand
Dames 1 1ste plaats Dames 2 5de plaats
Heren   1 9de plaats Heren   2 11de plaats

Balsponsors voor de maand april zijn:
Huisartsenpraktijk Lewin  en Michelle Hamstra Fotostudio uit Wijnjewoude.

 
Hartelijk bedankt !!!  

PS. 23 April Beker Finale DWS Dames 1 in de Westermar te Burgum 19:30 uur.

Voor het geluk heb je je hersens niet nodig.



Hervormde Kerk

April 
2 Weinterp  19:30 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden Goede Vrijdag

Heilig Avondmaal
4 Weinterp   09:30 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden 1e Paasdag

Weinterp 13:45 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden
5 Geref. Kerk 09:30 uur Ds. J. Noordam Drachten 2e Paasdag

Gezamenlijke Dienst
11 Weinterp 09.30 uur dhr. A. Lowijs, Noordscheschut
11 Weinterp 13.45 uur ds. W. v.d. Wind, Onstwedde

18 Duurswoude 09.30 uur ds. J. H. Dekkers, Wierden
18 Duurswoude 13.45 uur ds. J. H. Dekkers, Wierden

25 Weinterp 09.30 uur dhr. F. Verkade, Hoogeveen
25 Weinterp 13.45 uur ds. T. A. Eijsenga, Kampen

Mei
2   Duurswoude 09.30 uur ds. J. H. Dekkers, Wierden
2 Duurswoude 13.45 uur ds. J. H. Dekkers, Wierden

Gereformeerde Kerk

April
1          19.30 uur. Witte Donderdag

ds. A. Elverdink, Jistrum, Heilig Avondmaal, gezamenlijk met Lippenhuizen/ 
Hemrik. 

2 19.30 uur. Goede Vrijdag.
dhr. H. J. Brouwer, Rouveen. Gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.

4 09.30 uur. 1ste Paasdag.
ds. A. Elverdink, Jistrum, 

19.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, zangdienst.
5 09.30 uur. 2de Paasdag.

ds. J. Noordam, Drachten, gezam. dienst met Herv. Gemeente.
11 09.30 uur dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezam. met Lippenhuizen / Hemrik

13.45 uur ds. J. G. Arensman, Drachten..
18 09.30 uur ds. A. Elverdink, Jistrum. 

13.45 uur ds. T. J. Oldenhuis, Emlichheim, doopdienst.
25 09.30 uur ds. A. Elverdink, Jistrum, slotdienst.

13.45 uur geen dienst.

Mei 
2 09.30 uur Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezam. met Lippenhuizen/ Hemrik.

19.30 uur dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, Johannes den Heer zangdienst.
M.m.v. “Duo Conamore “ uit Zuidhorn.

 



Dorpsagenda
April

7 Rommelmarkt
10 Hûsdokter on tour

12-19 Oudijzeractie Pinksterfeest
13 Klaverjassen in café van der Wey
17 Kledinginzameling en garage verkoop (rommelmarkt spullen) t.b.v. Dorcas 

van 9.30 tot 16.00 uur. Bij Fam. Karssen Opper Haudmare 11 te Wijnjewoude.
21 BvPF Bezoek kaasboerderij “De Stelp” in Oldeberkoop.
22 Pakketten inleveren voor Polen
22 Kennismaken met meditatie.  Gereformeerde Kerk in Wijnjewoude. Aanvangstijd 

19.45 uur.
22 Groei en Bloei
23 Bekerfinale DWS

30 Opening zwembad Dúndelle vanaf 13:00uur.

Mei
1 Boeken- en platenmarkt georganiseerd door zangvereniging 'Looft den Heer' 

vanaf 9.00-13.00 uur in “Het Trefpunt”.
4 Dodenherdenking. Begin om 19:45 bij de Tsjerkereed naast de voormalige pastorie.

5 Rommermarkt
8 Bloemenmarkt georganiseerd door gospelgroep 'Sola Gratia' bij de Gereformeerde 

Kerk Wijnjewoude van 9.00 tot 13:00 uur.

Informatie van de Stuurgroep N381 Wijnjewoude

De ontwikkelingen rondom de N381 en de 
acties vanuit de stuurgroep N381 kunt u 
nu ook via www.wijnjewoude.net volgen.  
We zijn te vinden onder Plaatselijk 
Belang, Stuurgroep N381 Wijnjewoude
 (http://www.wijnjewoude.net/PB/N381/st
uurgroepN381.html).
De Ontwikkelingsvisie Wijnjewoude e.o. 
is daar te zien en te downloaden.

De namen van de stuurgroepleden staan 
er op en ook de komende afspraken die 
we hebben staan in onze planningskalen-
der. We hopen zo naast en met alle ande-
re communicatie u zo goed mogelijk te 
informeren en te betrekken bij de komen-
de ontwikkelingen.
Mocht u vragen hebben of krijgen dan 
kunt u altijd een van de stuurgroepleden 
benaderen.

Anne Muller
Telefoon 0516 481351

Email: stuurgroepn381@wijnjewoude.net 



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 - 17.00 uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente 

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes 
of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.
Herhaalrecepten 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 van 12.30 tot 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.

Medicatiebezorging
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Vanaf maandag 11 januari 2010 kunnen patiënten van 70 jaar en ouder en patiënten die 
minder goed ter been zijn de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. 
Indien u voor maandag 10.00 uur besteld wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis 
bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhinde-
ring/afwezigheid met ons overlegd worden.

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 


