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Baas, neem een racecar, 
neem een Saab 

Klokkenstoel

De herstelwerkzaamheden zijn nu geheel klaar. De 
stoel staat er weer prachtig bij. Uit eigen dorp is een 
totaal van € 210,- aan ons gedoneerd voor de her-
stelkosten. Hiervoor onze hartelijke dank. Mocht er 
nog mensen zijn die nog een gift willen geven en 
hier nog niet aan toe waren gekomen hierbij het 
banknummer: 37.37.02.035 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Wijnjewoude, onder vermelding van 
Klokkenstoel.
 
De oproep om het Thomas luiden in ere te stellen 
heeft tot nu toe geen reacties opgeleverd. 
 

Kerkrentmeester Hervormde Gemeente
Wijnjewoude



Berichten van Plaatselijk Belang.

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering werd op 15 maart jl. door zo'n 50 leden en belangstel-
lenden bezocht.  Onder de aanwezigen waren raadsleden van VVD en PvdA, mevr. 
Bijstra en wethouder Kooistra van de Gebiedscommissie N381 en vertegenwoordigers 
van de stuurgroep N381. Alle aanwezigen werden welkom geheten door voorzitter Jan 
Bakker. 

Het reguliere gedeelte van de vergade-
ring verliep vlot. De notulen van de leden-
vergadering van 29 maart 2010 gaven 
geen aanleiding tot vragen of opmerking-
en. Daarna kwam het jaarverslag van de 
secretaris aan de orde. Secretaris Grietje 
Rooks gaf een korte toelichting op de 
onderwerpen waar Plaatselijk Belang 
zich het afgelopen jaar mee beziggehou-
den heeft. Onderwerpen waar ook in de 
Bân regelmatig aandacht aan wordt 
besteed.
Aanvullend op het jaarverslag haalde Jan 
Bakker het belang van het Idop voor 
Wijnjewoude nog eens aan. Het Idop 
heeft veel opgeleverd. Hierbij kan worden 
gedacht aan meer draagvlak binnen het 
dorp, betere contacten met gemeente en 
provincie, maar ook aan de realisering 
van een aantal projecten. In dit verband 
noemde hij o.a. de herinrichting van het 
evenemententerrein, de realisering van 
het Mûzebiterspead en indirect subsidies 
voor de speeltuinen en de gebiedsontwik-
keling. Verder zijn extra parkeerplaatsen 
bij de sportvelden aangelegd en is de 
gemeente begonnen met de aanleg van 
het fietspad van de Merkebuorren naar de 
Finne. Binnenkort wordt ook begonnen 
met de aanleg van parkeerplaatsen  aan 
de Welfingstrjitte. Tenslotte noemde hij de 
toegekende bijdrage van € 500,00 van 
NLdoet voor  de muziekkoepel. Met een 
aantal vrijwilligers zal de muziekkoepel in 
het weekend van 18 en 19 maart worden 
opgeknapt.

Het financieel jaarverslag van penning-
meester Lammert Bouma gaf geen aan-
leiding tot vragen of opmerkingen. Na het 
verslag de kascommissie, bestaande uit 
dhr. Postma en dhr. Posthuma Linthorst 
werd decharge aan de penningmeester 
verleend. Nieuw in de kascommissie, in 
de plaats van dhr. K. Postma, werd 
Klaske Miedema benoemd.
Tijdens de rondvraag werden vragen 
gesteld over de speeltuinen, de herstruc-
turering van de Welfingstrjitte en de 
behoefte aan ouderenwoningen. Door 
Aldert Voolsta werd de stand van zaken 
m.b.t. de Welfingstrjitte uitgelegd. Er zijn 
inmiddels door Elkien gesprekken 
gevoerd met de bewoners. Op basis hier-
van is besloten dat tot nieuwbouw wordt 
overgegaan. Er wordt een sociaal plan in 
werking gesteld voor de huisvesting van 
de huidige bewoners en de verwachting is 
dat medio volgend jaar met de bouw kan 
worden gestart.
Nog voor de pauze kregen mevr. Bijstra, 
voorzitter van de Gebiedscommissie 
N381, en wethouder Kooistra van 
gemeente Opsterland het woord.  Na de 
pauze was er gelegenheid vragen te stel-
len aan mevr. Bijstra en de heer Kooistra.
Mevr. Bijstra schetste in haar inleiding het 
doel van de Gebiedscommissie en de tijd-
splanning. De Gebiedscommissie, waar-
in ook 2 vertegenwoordigers van de 
dorpsbelangen, waaronder onze voorzit-
ter Jan Bakker, zitting hebben, heeft als 
opdracht van de provincie meegekregen 
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het gebied met een plus achter te laten. 
De tijdsplanning is dat de commissie ong-
eveer 10 jaar aan het werk zal zijn. De 
opdracht eindigt als alle plannen en maat-
regelen zijn uitgevoerd. 
Alle plannen uit het gebied zijn inmiddels 
verzameld. Werkgroepen uit de gebieds-
commissie hebben een top 20 gemaakt 
met prioriteiten. De plannen worden bin-
nenkort in elkaar geschoven tot een 
inrichtingsplan. De bedoeling is dat de 
Gebiedscommissie het ontwerpinrich-
tingsplan voor de zomer presenteert. Het 
ontwerpinrichtingsplan wordt hieraan 
voorafgaand met de meest betrokken dor-
pen, waaronder Wijnjewoude, besproken. 
Als probleem noemde mevr. Bijstra de 
bezuinigingen bij de provincie, de 
gemeente  (o.a. de verschuiving van de bij-
drage voor de gebiedsontwikkeling naar 
de aanleg van de 4-baansweg) en het wet-
terskip. Daardoor is het misschien nodig 
met een soberder variant te komen.
Wethouder Kooistra gaf aan dat de 
gemeente in de Gebiedscommissie zit, 
maar ook bij het tracé is betrokken. Ook 
de gemeente wil het gebied met een plus 
achterlaten. De gemeente is bereid van 
de beschikbare bijdrage voor de gebieds-
ontwikkeling 1.25 miljoen bij te dragen 
aan de 2 x 2 variant. Belangrijk voor de 
gemeente is in dit verband de veiligheid. 
Hij noemt de huidige situatie bij Klein 
Groningen onacceptabel, maar realiseert 
zich dat verplaatsing van het tracé gevol-
gen heeft voor een ander gebied. Daarom 
is een goede inpassing van het tracé erg 
belangrijk. Dhr. Kooistra gaf verder aan 
dat het gebied rond Klein Groningen een 
speerpunt in de gebiedsontwikkeling is. 
Maar hij merkte ook op dat er sprake is 
van een grote pot met plannen, maar een 
kleine pot met geld.
Na de pauze werden diverse vragen 
gesteld aan mevr. Bijstra en dhr. Kooistra. 
Ook werd de vraag gesteld wat de invloed 
is van de provinciale statenverkiezingen. 
Heeft dit gevolgen voor de N381.  Dhr. 
Kooistra heeft hoop en vertrouwen dat de 

provincie de plus mogelijk zal maken. De 
gemeente zal Provinciale Staten hier ook 
aan herinneren. Mevr. Bijstra merkte op 
dat de provincie de opdracht aan de 
Gebiedscommissie heeft gegeven het 
gebied met een pus achter te laten. De 
nieuwe Provinciale Staten zullen er op 
worden gewezen dat hiervoor een bijdra-
ge nodig is. Verder merkte ze op dat er 
meer potten en gelden zijn dan alleen pro-
vincie en gemeente.  Als plus voor 
Wijnjewoude noemde wethouder Kooi-
stra het verbinden van Klein Groningen 
en het dorp, het versterken van de 
Turfroute en het verbeteren van de leef-
baarheid in de streek.
Andere onderwerpen die aan de orde kwa-
men waren de afwaardering van de huidi-
ge weg, waarvoor volgens mevr. Bijstra 
geld beschikbaar is, de verkaveling t.b.v. 
de boeren, waarbij de insteek is op vrijwil-
lige basis tot verkaveling over te gaan en 
wat er visueel en akoestisch wordt 
gedaan aan de verhoogde ligging van de 
weg over de vaart. Dhr. Kooistra gaf aan 
dat het doel is overlast zoveel mogelijk te 
voorkomen, door het gebruik van speciaal 
asfalt. 
Voordat de vergadering rond 10 uur door 
voorzitter Jan Bakker werd afgesloten 
werden Nico en Geesje de Haan, de bin-
nenkort afscheid nemende beheerders 
van de Swingel,  met een bloemetje 
bedankt voor de goede zorgen de afgelo-
pen jaren.  

Opknappen muziekkoepel
Dankzij een bijdrage van NLdoet hebben 
we in het weekend van 18 en 19 maart de 
muziekkoepel met een aantal vrijwilligers 
opgeknapt. Een aantal planken was ver-
rot en alle houtwerk moest worden 
geschilderd.  
Op vrijdag zijn diverse voorbereidende 
werkzaamheden verricht, zoals het 
schoonmaken, schuren, kitten en grond-
werk.  Op zaterdag zijn een aantal plank-
en vervangen, is de hele muziekkoepel 
met hulp van Marten Jacobs geschilderd 
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en is een nieuwe afrastering geplaatst. De 
muziekkoepel ziet er hierdoor weer pico-
bello uit. We hopen dat we er de komende 
zomer weer een aantal activiteiten in kun-
nen organiseren.
Tenslotte willen we iedereen bedanken 
die er aan  heeft meegewerkt dat de 
muziekkoepel er nu weer piekfijn uitziet; 
alle vrijwilligers, NLdoet voor de bijdrage, 
Bouwbedrijf SHP voor het beschikbaar 
stellen van het hout, de Verfboer voor  het 
deels sponsoren van de verf en degene 
die de afrastering beschikbaar heeft 
gesteld. 

Dodenherdenking op 4 mei 
in Wijnjewoude

Op  4  mei  wordt  de  jaarlijkse  doden-
herdenking door Plaatselijk Belang geor-
ganiseerd. 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 monu-
ment op de begraafplaats. Vervolgens 
wordt een declamatie verzorgd en vindt 
de kranslegging plaats door twee kinde-
ren van de beide basisscholen.  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 ontbon-
den.
Plaatselijk Belang gaat er vanuit dat weer  
veel inwoners, zowel jongeren als oude-
ren,  zich  aangesproken  voelen  en mee 
zullen doen, zodat we een waardige her-
denking kunnen houden.
Voor meer informatie kan contact worden 
opgenomen met Hilly Renkema, tel: 
0516-481465.

Bestuur Plaatselijk Belang

Medailles Longa

 Kortgeleden waren er wedstrijden op het 
recreatie niveau en ook daar mochten 
Longa leden een medaille in ontvangst 
nemen. Elze Talsma kreeg een tweede 
prijs en Reina Elzinga kreeg een derde 
prijs in haar niveau. Boudewijn Hoekstra 
is momenteel de enige jongen die wed-
strijden turnt en hij kreeg een welverdien-
de 1ste prijs omgehangen!  
Op vrijdag 1 april heeft de breakdance en 
streetdance een demonstratie gegeven 

Afgelopen weken hebben vele leden van Longa wedstrijden geturnd en 
met succes! In februari werden Kinie Veenstra en Fenna Russchen 
beloond met een 4de en 3de prijs. Ook Daniëlle Stoker en Nynke Boonstra 
mochten het ereschavot beklimmen, zij hadden respectievelijk een 2de en 
een 3de prijs en mogen eind april meedoen met de Friese kampioen-
schappen!                                                                                                                     

als afsluiting van hun lessen. Esther 
Rozema stopt helaas met lesgeven van-
wege andere werkzaamheden. Gelukkig 
krijgen de lessen een vervolg op woens-
dagmiddag. De lessen worden na 1 april 
door Lara Valkman gegeven, voor de leef-
tijd 6 tot en met 10 jaar begint de les om 
15.45 tot 16.30 uur en voor de leeftijd 
vanaf 10 jaar start het om 18.00 tot 18.45 
uur. Heb je interesse, kom dan gerust 
langs en probeer de lessen 2 keer gratis 
uit!
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Herinneringen aan de jaren 1940 - 1950

Met Peter van der Horst heb ik gesproken over de jaren '40 tot '50. Dit waren best hefti-
ge jaren waarin heel veel is gebeurd. Peter van der Horst is geboren in 1926 en woont 
samen met zijn vrouw Jacobje Kok op Petersburg 17. Daarvoor was hij boer aan de 
Tjalling Harkeswei waar nu zijn zoon Tiemen met zijn vrouw Sietske het melkveebedrijf 
runnen.

De heer Van der Horst is geboren in 
Kamperzeedijk, een klein gehuchtje vlak-
bij Genemuiden. Bij het uitbreken van de 
oorlog was Van der Horst 14 jaar. Maar 
het drama speelde zich af in 1943 toen de 
melkstaking in de vier noordelijke provin-
cies uitbrak. Toen de melkwagen aan de 
Kamperzeedijk kwam werd het ophalen 
van de melk gehinderd. De melkrijder 
zette aan de ene kant de melk op de 
wagen en aan de andere kanten zetten de 
jongens de bussen weer van de wagen af. 
Peter van der Horst was hier ook bij 
betrokken. Het ging niet eens allemaal zo 
bewust maar het gebeurde gewoon. 
Zondagmorgen 2 mei 1943 om half acht 's 
morgens werden zeven jongens en een 
oudere man gearresteerd, ook Peter van 
der Horst. Hij was zich er terdege van 
bewust dat het er slecht met hen voor 
stond. De oudere man had niets met de 
melkstaking te maken maar kreeg wel de 
doodstraf. In Hengelo kwamen zij voor de 
rechtbank. Het standgerecht werd inge-
steld. Dat betekent dat arresteren, 
berechten en veroordelen op één dag 
gebeurde. Iedereen kreeg in eerste 
instantie de doodstraf. Later werd dit voor 
de zeven jongens omgezet in vijf of tien 
jaar tuchtstraf. Voor Van der Horst was dit 
vijf jaar. Deze zeven jongens kwamen 
eerst terecht in een eenpersoonscel. 
Overdag op de vloer zitten en 's nachts op 
de vloer slapen met weinig en slecht eten. 
Na 6 dagen werden de jongens op trans-
port gesteld naar Vught. Ze hadden wel 
eens van het kamp Vught gehoord maar 
hoe het er aan toe ging wisten zij niet. 

Het haar werd afgeknipt en ze kregen 
gestreepte kampkleding, ze waren kamp-

gevangenen. Het eten was slecht, er was 
maar één menu en dat was koolsoep. 
Behalve die ene keer toen een hoge piet 
op bezoek kwam, de heer Van Geel-
kerken, bestond het middageten uit aard-
appels, groente en vlees. Wat een verto-
ning. Na circa acht weken werden de jon-
gens overgebracht naar kamp Moerdijk. 
Dat was een klein kamp met enige hon-
derden mensen. Wat betreft de huisves-
ting was het een grote teruggang, kleine 
barakken, alles van hout, kort op elkaar 
en goed smerig. Er was geen eetzaal. 
Eten deed je gewoon op je bed. Maar dat 
hadden de vorige kampgevangenen ook 
gedaan. Het was een smerige boel. De 
gevolgen bleven niet uit. Ze werden alle-
maal boeren met veel vee: maar het 
waren luizen. Dit was een grote plaag.
Het werk bestond uit het verrichten van 
grondwerk. De Duitsers hadden een 
diepe tankval laten graven van vele kilo-
meters lang. De uitgebaggerde grond 
moest worden uitgereden om de kanten 
vlak te krijgen. Dat gebeurde met lorries 
op een smal spoor met een 'Montania' 
ervoor en met kruiwagens. Als gevan-
genen werden er onderling van allerlei 
gesprekken gevoerd. De meeste ge-
sprekken gingen over het eten en de plan-
nen na vrijlating. Maar dat zat er voorlopig 
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nog niet in. In de zomer van 1943 ont-
snapten drie gevangenen. De gevolgen 
bleven voor de rest van de gevangenen 
niet uit. Alle gevangenen moesten de hele 
dag blijven staan in de brandende zon, in 
rechte rijen. Niet even bukken of gaan zit-
ten. Enkelen vielen om en bleven gewoon 
liggen, daar werd niets aan gedaan. Het 
werd een 'staandag' van 15 uur, zonder 
eten. 's Avonds was er nog koolsoep, 
maar die was inmiddels zuur geworden. 
Ook dr. L. de Jong heeft dit beschreven in 
zijn bekende boeken over de oorlog. Dit is 
één voorval maar er is natuurlijk veel 
meer gebeurd. De gevangenen werden 
vaak vernederd, geslagen en geschopt. 
Doordat Peter van der Horst eigenlijk nog 
maar een jongen was gleden de vernede-
ringen enigszins langs zijn schouders en 
heb je daar als oudere misschien veel 
meer moeite mee. 
Na acht maanden gingen de jongens 
terug naar Vught en werden ze te werk 
gesteld in Roosendaal. Daar stond een 
landbouwwinterschool dat omheind 
moest worden met prikkeldraad van 2½ 
meter hoog. Nadat de afrastering klaar 
was werden zij hier ondergebracht.

En dan komt er ineens een ommekeer. 
Het is dan 20 april 1944, de verjaardag 
van de Führer. Er wordt een bericht voor-
gelezen dat het de grote Führer heeft 
behaagd om 250 gevangenen ter ere van 
zijn verjaardag te ontslaan, waaronder 
Peter van der Horst. Het drong nauwelijks 
tot hen door. Na het afwikkelen van de 

kampzaken kregen ze een ontslagbewijs 
en werd er wat burgerkleding tevoorschijn 
gehaald. Onder begeleiding werden ze 
naar het station gebracht waarna ze met 
de eerstvolgende trein huiswaarts ver-
trokken. Het weerzien thuis was niet emo-
tioneel, er werden handen gedrukt en 
daarmee was het afgelopen. Na een paar 
dagen thuis is Peter Van der Horst aan het 
werk gegaan bij de buren, Gebroeders 
Knol en ging het leven weer gewoon door. 
De oorlog was nog niet afgelopen, in vrij-
heid leven was er nog niet bij. 

Half april 1945 naderde voor de bewoners 
van de Kamperzeedijk de bevrijding. 
Vanaf Kampen kwamen Engelsen/ Cana-
dezen met carriers en andere legervoer-
tuigen en trokken over de Kamper-zeedijk 
naar Genemuiden. En zo komen we in 
mei 1945 en wordt geheel Nederland 
bevrijd. Feest is het in Nederland zo ook 
op de Kamperzeedijk.

Maar in de zomer van 1946 wordt Peter 
van der Horst goedgekeurd voor militaire 
dienst. De voorkeur ging uit naar het ver-
vullen van de militaire dienst in Har-
derwijk, dat was lekker dichtbij. Maar het 
liep anders, het werd Arnhem, Hilversum 
en Voorschoten. Maar vervolgens riep de 
plicht om naar Nederlands Indië te gaan. 
In juni 1947 gingen ze per trein naar 
Amsterdam waar aan de kade de ms 'Ta-
binta' klaar lag. Het was een omgebouwd 
vrachtschip, volgens sommigen al een 
oud schip. De reis duurde 30 dagen. 
Velen waren zeeziek maar voor Van der 
Horst ging dat redelijk goed. De eindbe-
stemming werd Semarang in Midden 
Java. Weer een geheel ander leven, wen-
nen aan de warmte, wennen aan ander 
eten en aan de nachtelijke geluiden die er 
in de tropen zijn.

Maar ze bleven niet lang in Semarang. 
Heel vaak moesten ze verkassen naar 
een ander gebied. Ook in Indië moesten 
ze wacht lopen. Zo ook een keer dat ze de 
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hele nacht op wacht moesten staan aan 
de rand van een Chinees kerkhof. Om de 
vijf meter een man en zo een paar hon-
derd meter lang. Na enige uren wachtlo-
pen was de spanning eraf en kregen ze 
belangstelling voor de omgeving, het kerk-
hof. Veel graven met duurzame versie-
ringen, ook beelden van dieren zoals leeu-
wen. Die nacht op het Chinese kerkhof 
werd Peter van der Horst 21 jaar, dit was 
ook bijzonder.

Het is ook een keer gebeurd dat een van 
de carriers op een bom reed. Drie doden 
en twee zwaargewonden. Een paar 
dagen later reed weer een carrier van het-
zelfde peleton op een bom. Toen vielen er 
vier doden en een paar gewonden. En zo 
ging het altijd door, met langere of kortere 
tussenpozen.

De heer Van der Horst geeft aan dat hij 
toch ook veel geluk heeft gehad. In Indië 
werden vele jongens ziek. Ze kregen 
malaria of hadden last van een of andere 
schimmelziekte die behandeld moest wor-
den met zinkzalf. Van der Horst heeft daar 
geen last van gehad. Ook raakten veel 
jongens gewond maar er zijn ook velen 
omgekomen. Ook vrienden van Peter van 
der Horst zijn in Indië overleden. Alle 

gesneuvelde en gestorven jongens in 
Indië zijn in het begin van de jaren vijftig 
op enkele erebegraafplaatsen in Soera-
baja en Batavia begraven. Als jongens 
later Indonesië bezochten, werd altijd een 
bezoek aan de erevelden gebracht ter 
nagedachtenis aan hun kameraden. Van 
der Horst is echter nooit terug geweest in 
Indonesië. 

Op 4 maart 1950 gingen ze weer terug 
naar Nederland, met een echt Engels pas-
sagiersschip. Dit was aardig beter dan de 
heenreis. Op het schip waren allemaal hut-
ten met wasbakken voor zes personen. Er 
gingen 2000 passagiers aan boord waar-
onder ook vrouwen en kinderen. Een 
gevarieerde samenstelling. Het eten aan 
boord was als een cafetariasysteem. Per 
half uur 300 à 400 man eten, niet te lang 
blijven zitten en zo konden in een paar uur 
heel wat mensen eten. Na 22 dagen 
varen kwam het schip in Rotterdam aan. 
Met de bus werden de jongens naar huis 
gebracht. 's Middags rond 16.00 uur 
kwam de heer Van der Horst thuis. Het 
weerzien na bijna drie jaar te zijn wegge-
weest verliep in rustige banen. De familie 
was niet gewend de gevoelens te tonen. 
De volgende dag kwamen wel ooms en 
tantes op visite vanwege de thuiskomst. 

7.



Het is dan mei 1950 en de heer Van der 
Horst schrijft in zijn boek: 'waarschijnlijk 
ga ik nu een leven tegemoet met minder 
'golfslagen' dan de voorgaande jaren. Het 
leven gaat weer zijn gewone gang en het 
boerenleven wordt weer opgepakt.

Begin 1998 ontstond bij Peter van der 
Horst het idee om al de gebeurtenissen 
tussen 1940 en 1950 op te schrijven. Eind 
december 1999 was het boek 'overpein-
zingen van een woudboer op gevorderde 
leeftijd' klaar. Het boek is niet uitgegeven. 
Alle kinderen en kleinkinderen hebben 
een exemplaar gekregen. Van der Horst 

gaf aan dat de reden ook niet was om het 
gehele gebeuren van zich af te schrijven. 
Wat wel een reden was, was dat de heer 
Van der Horst graag mocht schrijven. Dat 
blijkt ook uit het feit dat hij vanuit Indië 
circa 1000 brieven heeft verstuurd. 480 
brieven gingen naar het thuisfront. De 
andere brieven gingen naar allemaal 
bekenden en mensen die via het thuis-
front vroegen hoe het met hem ging. 

In het kort heb ik de herinneringen van 
Peter van der Horst aan de jaren '40 tot 50 
proberen weer te geven.

Klaske.

Dorpssteunpunt.

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

 

Het Dorpssteunpunt en het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseren een 
informatieavond over het puberbrein op 

Dinsdag 5 april om 20.00 uur in MFC De Swingel.

De avond is bedoeld om meer inzicht te 
krijgen in de werking en ontwikkeling van 
de hersenen van pubers. Waarom doen 
pubers zoals ze doen? Hoe kunt u daar 
als opvoeder mee om gaan of op in spe-
len? Wat kunt u wel en niet verwachten 
van uw puber?

René Koens van Timpaan Onderwijs zal u 
hierover voorlichten in een afwisselend 
programma van één uur. Naderhand is er 

een informatiemarkt gericht op pubers en 
kunt u individuele vragen stellen.

We hopen u te mogen begroeten op dins-
dag 5 april!

En natuurlijk zijn we iedere woensdag och-
tend aanwezig in de Swingel, van 10.00 
tot 12.00uur, voor uw vragen. 

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

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF

GFHGFH

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Wolverlei 5     
9241 ER  Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46

Voor al uw: - nieuwbouw

- verbouw 

- onderhoud 

- renovatie

EDWIN HOFSTEE
TIMMERBEDRIJF

www.gfh.nl

• APK, reparatie en onderhoud alle merken,

   gespecialiseerd in Citroën en Peugeot 

   ook lichte bedrijfsauto’s

• Vervanging van voorruit of ruitreparatie

   vanaf € 0,- eigen risico

• Voordelig tanken

• Occasions

• Geheel automatische wasstraat

• Ook onderhoud van uw leaseauto

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

‘t Oost 46 - 8431 LK Oosterwolde
Tel. 0516-520724
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Geef de pen door.

Hallo Dorpsgenoten,

En daar was de pen voor ons deze keer, wij wensen jullie veel plezier met 
het lezen van ons verhaal. Wij zijn Willem en Alie Meestringa, wonen aan 
de Petersburg 30 buiten het dorp van Wijnjewoude.

Voor ons huis de vaart waar het zomers 
goed vertoeven is, vissen, varen en als 
koning winter goed zijn best heeft gedaan 
kunnen we er ook nog schaatsen.
Thuis runnen wij een kalvermesterij waar-
bij in de afgelopen jaren de nodige ver-
bouwingen hebben plaats gevonden. Als 
laatste is er vorig jaar december een 
nieuw dak opgekomen. Ook lopen er hier 
en daar nog wat andere dieren rond, zoals 
koeien, kippen, geiten, konijnen, katten 
en een hond.
Al 15 jaar wonen we op deze mooie plek, 
met inmiddels onze kinderen. Jelmer is de 
oudste van 9 jaar. Gerben is 6 jaar en 
Nynke is net 4 geworden, en als het alle-
maal goed mag gaan verwachten wij 

e
begin augustus onze 4 . 
Willem werkt verder nog 4 dagen in de 
week bij A. Hak via AB- Fryslân. Dit bedrijf 

is werkzaam in grondwerk, water- gas en 
electra etc.
Alie werkt zo'n 50- 60 uur per maand als 
kraamverzorgster bij Isis-Kraamzorg, een 
mooi en dankbaar beroep.
Daarnaast hebben we nog onze hobby's, 
Alie speelt cornet bij Brassband de 
Bazuin te Donkerbroek, zit in de dorps-
feestcommissie waar we momenteel 
weer druk mee bezig zijn.
Willem mag graag timmeren, bij een 
ander maar ook thuis wordt het nodige ver-
bouwd. Verder mogen we beide graag in 
de tuin werken en genieten. Jelmer en 
Gerben zitten met veel plezier op voetbal-
len bij ODV. Gerben is ook nog druk in de 
weer om zijn zwemdiploma's te behalen. 
Jelmer zit nog op keyboardles. En Nynke 
zal straks haar hobby's ook wel vinden, er 
is genoeg te doen in Wijnjewoude.

Bij deze eindigen wij onze pen en geven hem graag door aan Gerard Drent en Diane 
Wolters.

Groeten van Willem en Alie, Jelmer, Gerben en Nynke Meestringa.

Geluk is het enige dat vermenigvuldigt als je het deelt.

Bergsma Computers  P Computers

Kraalheide 6  P Laptops

9241 ED Wijnjewoude  P Printers

Tel: 0516-481935  P Netwerk

 P Service aan huis

info@bergsmacomputers.nl  P Service op afstand

www.bergsmacomputers.nl  P Op afspraak
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Beroep onder de Loep

Ik ben Jesse Posthuma Linthorst en woon in Wijnjewoude aan de Russchenreed. 
Zodra wij een woning vinden verlaat ik het ouderlijk nest en ga ik samenwonen met mijn 
vriendin Moniek. Dit kan Wijnjewoude worden maar ook een dorp in de omgeving. Mijn 
beroep is bakker en ik ben werkzaam bij Bakkerij Van der Molen in Wijnjewoude.

Wat houdt dit beroep in?
Bakkerij Van der Molen heeft vier vesti-
gingen: Wijnjewoude, Bakkeveen, 
Donkerbroek en Haulerwijk. Ik ben werk-
zaam in Wijnjewoude en houd me altijd 
bezig met het maken van koek en gebak. 
Brood bakken doe ik eigenlijk nooit. 
De drukste dag in de week is vrijdag. Mijn 
werkdag begint dan om 05.00 uur. Ik 
begin met het klaarmaken van de bestel-
lingen van deze dag. Het voorwerk is in 
veel gevallen al gedaan. De oranjekoe-
ken en taarten zijn al klaar maar moeten 
worden opgemaakt. Daarom begin ik met 
het kloppen van slagroom. Daarna kan ik 
de oranjekoeken, taarten en het gebak 
opmaken en versieren. Elk soort gebak 
heeft een eigen verwerking. Meestal ben 
ik rond 09.00 uur klaar met de bestellin-
gen en is er tijd voor koffie. Niet met gebak 
want dat neem ik bijna nooit, wel een 
broodje kaas of een stukje koek. Na de kof-
fiepauze begin ik met de bestellingen voor 
de zaterdag en dit gaat door tot ongeveer 
17.00 uur. Dan is het ook weer mooi 
geweest en kan ik huiswaarts gaan. De 
andere werkdagen zijn minder hectisch, 
er zijn dan minder bestellingen en kan ik al 
het voorwerk doen.

Waarom ben je bakker geworden?
Na de lagere school ben ik naar het 
VMBO gegaan. In het derde jaar moest ik 
een week stage lopen. Ik had hiervoor 
drie adressen opgegeven. Mijn voorkeur 
ging naar een stageadres in de horeca. 
Het werken in de horeca leek me wel wat. 
Het derde stageadres was Bakkerij Van 
der Molen. Dit stageadres werd mij toege-
wezen. Na deze stageweek was ik gelijk 
verkocht en wist ik dat ik bakker wilde wor-
den.

Over welke capaciteiten moet je 
beschikken?

Je moet creatief zijn. In principe is alles te 
maken. Maar je kunt ook met nieuwe idee-
ën komen. 
Je moet goed gemotiveerd zijn, want je 
hebt te maken met onregelmatige werktij-
den. Je moet stressbestendig zijn omdat 
je te maken hebt met pieken. Dan moet 
alles voor het werk wijken.

Wat voor opleiding heb je hier voor 
gevolgd?

VMBO Zorg en Welzijn in Gorredijk.
MBO, Hospitality en Toerisme bij het 
Friesland College in Leeuwarden. De 
horeca- en de bakkersopleiding zit hier in. 
In 2009 heb ik de opleiding afgerond. Ik 
ben allround brood- en banketbakker. 

Waarom is dit beroep zo leuk?
Ik vind dit beroep leuk omdat ik iets maak 
met mijn handen. Ik moet er niet aan denk-
en dat ik een hele dag achter een bureau 
moet zitten. Stukken lezen, stukken 
schrijven, vergaderen, nee dat is niets 
voor mij. Laat mij maar gewoon praktisch 
bezig zijn. Ik heb tot nu toe in vijf bakkerij-
en gewerkt. Elke bakkerij is anders maar 
de sfeer is altijd erg gezellig. We hebben 
altijd veel plezier.

Waar stoor je je aan in dit werk?
Ik stoor mij aan de strenge regelgeving 
die door de overheid is opgesteld. 
Bekend is de hygiënecode HACCP (Ha-
zard Analysis Critical Control Points) 
Hierbij wordt elke fase in de productie in 
kaart gebracht wat er fout kan gaan en 
hoe dit kan worden voorkomen. De regels 
zijn zo streng dat ze bijna niet zijn waar te 
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maken. Natuurlijk moet alles schoon zijn 
en moet er een goed product aan de klant 
worden aangeboden. Maar de regelge-
ving slaat nu een beetje te ver door.

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

Mijn hobby is voetballen. Ik speel bij ODV 
zo2. Twee keer in de week train ik en een 
keer per week spelen we een wedstrijd.

Wat is je laatst gelezen boek?
Dat is wel een erg moeilijke vraag. Ik lees 
eigenlijk nooit een boek. Destijds heb ik 
wel de Harry Potter boeken gelezen maar 
ik houd het nu bij tijdschriften.

Wat is je levensmotto?
Wees vrolijk en geniet elke dag.

Klaske.

Willedei 2011 ziet er veelbelovend uit.

Op 3 september 2011 vindt in ons dorp de 8ste 
Willedei plaats en we zijn blij te kunnen melden dat de 
aanmeldingen voor deze Willedei spontaan bij ons bin-
nenkomen.
Het gaat dan om aanmeldingen van artiesten die 
graag willen optreden op de diverse podia, van eigen 
middenstanders voor de gezellige markt/braderie 
maar ook van buiten het dorp is er belangstelling voor 
een stand op deze markt/braderie.

Zoals al eerder gemeld is het de bedoe-
ling dat Veilig Verkeer Nederland komt 
met een grote stand. Daar hopen we in 
een volgende Bân meer over te kunnen 
melden.
Ook zijn we blij dat we gesteund worden 
door bewoners van Wijnjewoude die ons, 
als vrijwilliger, weer willen helpen om de 
Willedei goed te laten verlopen. Gewel-
dig.

En we zijn ons aan het voorbereiden voor 
de presentatie van de Willedei via de soci-
al media (Hyves en Twitter). Zodra dit 
rond is zullen we u dit laten weten. Mocht 
u vragen hebben dan kunt u ons bereiken 
via www.wijnjewoude.net/willedei of bel-
len met Grietje Rooks, tel. nr. 0516-
491350 of 06-51070901.

Kledingactie Dorcas depot Wijnjewoude

Kledinginzameling en garage verkoop (rommelmarkt spullen) t.b.v. Dorcas

Met  o.a  kinderspeelgoed, huishoudelijke artikelen, ge-
breide sokken, glaswerk, boeken en vele andere goe-
deren. Helpt u op zaterdag 16 april ook mee met de 
Dorcas kledingactie?
Vorig jaar werd er tijdens de actie op ruim honderd locaties kleding ingezameld, wat maar liefs 
80.000 kilo kleding opleverde.

12.



70's & 80's party

De 70's & 80's party van 5 maart jl. heeft veel leuke reacties opgeleverd, waar wij als 
organisatie natuurlijk erg blij mee zijn! Leuk om te horen dat het een gezellige en 
geslaagde avond is geweest! Boven verwachting was bijna iedereen geheel in stijl 
gekleed, sommigen zelfs onherkenbaar…Super hoe iedereen hier zo z'n best op heeft 
gedaan!

Kunst in Opsterland

Een jaar geleden, in februari 2010, is de werkgroep Kunst in Opsterland opgericht door 
een aantal kunstenaars in Opsterland. Doel van de werkgroep is het ontwikkelen van 
gezamenlijke initiatieven die kunstenaars de gelegenheid geven zich professioneel te 
profileren.

Na een geslaagde kunstmarkt in september 2010 organiseert de werkgroep 
in mei 2011 de eerste Open-Atelier-Route  Opsterland. 

Tijdens de twee weekenden van 21 en 22 
mei 2011 en 28 en 29 mei 2011 is het 
mogelijk om op een gezellige en informele 
manier kennis te maken met de kunste-
naars en hun werk. Door de hele gemeen-
te; van Ureterp, Siegerswoude, Bakke-
veen, Wijnjewoude, Lippenhuizen tot 
Gorredijk, Beetsterzwaag en Nij Beets, 
stellen kunstenaars hun ateliers open 
voor publiek.
Het kunstaanbod is zeer divers. Het werk 
varieert van realistisch en figuratief werk 
tot abstracte kunst. Er is klein, maar ook 
groot werk te zien, zowel ingetogen en 

sprookjesachtig als zeer uitbundig. Onder 
de kunstenaars bevinden zich beeldhou-
wers, keramisten, en kunstschilders, 
maar ook de toegepaste kunsten in de 
vorm van sieraden en viltwerk en de podi-
umkunsten in de vorm van verhalen, pop-
penspel en muziek ontbreken niet in deze 
Open-Atelier-Route.
Op de website www.kunstinopsterland.nl 
staat alle informatie over de route en het 
programma. Het laatste nieuws is er te vin-
den en natuurlijk ontbreken links naar de 
websites van de deelnemende kunste-
naars niet. 
Routebeschrijvingen zijn gratis verkrijg-
baar bij alle deelnemende kunstenaars, 
herkenbaar aan het KunstinOpsterland 
logo. De ateliers zijn geopend van 11.00 
tot 17.00 uur. De toegang is gratis en het 
publiek is van harte welkom.  

Er zijn deze avond leuke foto's genomen 
door Anne-lys Herder. Je kunt ze bekijken 
op www.wijnjewoude.net. 
Wij kijken terug op een zeer geslaagd 
feest! Aangezien wij veel positieve reac-
ties hebben gehad, misschien tot een vol-
gende keer?!

De organisatie.
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Een geweldige avond in M.F.C. de Swingel 

Iedereen die er niet bij was, heeft iets gemist. Vrijdagavond 25 maart werd een geweldi-
ge muzikale avond georganiseerd door de W.A.W. (Werkgroep Activiteiten 
Wijnjewoude) en de VVV Duurswoude. Wat was het geval? De trekharmonicagroep uit 
Wijnjewoude, “Nocht en Wille”genaamd, gaf een uitvoering. Een groep van zo'n 10-12 
trekzakspelers liet haar beste kunnen zien en horen. De concentratie en spanning 
waren van de gezichten af te lezen, maar het ging eigenlijk al geweldig goed. Ze wer-
den ook goed geholpen door een lid van de groep gastspelers die begeleidde op de 
djembé waardoor het ritme er goed in bleef. 
Diverse bekende en minder bekende 
melodieën werden ten gehore gebracht. 
Het optreden van de dorpsbewoners 
werd afgewisseld met optredens van de 
trekharmonicaclub “Oostergo” uit Grou. 
De voormalige uitbater van restaurant 
Oostergo heeft 10 jaar geleden deze 
groep, die bestaat uit een 12-tal leden, 
samen met zijn vrouw geformeerd. In die 
10 jaar heeft deze groep zich ontwikkeld 
tot een uiterst swingend geheel. Een 
geweldig optreden met heel veel afwisse-
ling in muzikale bezetting. En ook zingen 
konden ze, zowel met de hele groep als 
solo. Ontroerend, vrolijk, grappig, zee-
mansliederen, smartlappen, het oude 
Friestalige repertoire, van alles kwam 
voorbij. Alles uiterst smeuïg gepresen-
teerd door leider Tom.
Tot slot speelden onze dorpsgenoten 
samen met de groep uit Grou een aantal 
nummers. Al met al een onverwacht 
geweldige avond. Organisatoren, “it wie 
in Boppeslach“. Zeker voor herhaling vat-
baar. Interesse gewekt? Onze dorpsge-

noten oefenen verder achter de scher-
men, maar de Grousters hebben iedere 
zondagochtend een openbare repetitie in 
restaurant Oostergo in Grou. Vrij toegan-
kelijk, als Mien er eenmaal is beginnen ze 
en dat is rond 10.30 uur. Wij gaan daar 
zeker eens op zondagochtend een kop 
koffie halen en nog een keer luisteren 
naar deze geweldige groep. Maar ik ver-
wacht ze ook zeker nog een keer in de 
Swingel samen met onze dorpsgenoten. 
En zorg dan dat u het niet weer mist!!!!

José Goddijn-Dikmans, Donkerbroek. 

Tijd voor de tuin: doe meer met een conifeer!

WIJNJEWOUDE, op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei a.s. houdt boomkwekerij Johan 
Meinsma aan het Duerswald 10 in Wijnjewoude open dag!  Van 9.00 – 16.00 uur geeft 
Johan Meinsma een unieke blik op de wereld van de sierconifeer. Hij kan u allerhande 
soorten en maten laten zien en alles vertellen over het onderhoud ervan.
Bomen, vaste planten en heesters Niet alleen op het gebied van sierconiferen is Johan 
expert. Ook voor andere soorten bomen, vaste planten en heesters kunt u bij hem 
terecht.

14.



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

0516 - 

0516 - 48 18 80

48 13 05J. Miedema

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

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Weinterp 40

9241 HE  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 81

Fax: 0516 - 48 13 62

Tjalling Harkeswei 75

9241 HL  Wijnjewoude

tel./fax: 0516 - 47 16 88

e-mail: info@kirtan.nl

website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen

op het gebied van:

* meditatie

* yoga

* massage

* stresspreventie

* emotioneel lichaamswerk

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

k     i     r     t     a     n

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

dorpshuis

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

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

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

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Slotemaker de Bruineweg 2

8433 MB  Haulerwijk

Tel.: 0516 - 42 12 81

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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Concert Trio Trajectum in Sela theatertuin.
De drie jonge musici van Trajectum spelen al samen sinds hun 
studietijd aan het Conservatorium. Intussen hebben hun 
muzikale carrières een vlucht gemaakt. Zo zong sopraan Kitty 
de Geus afgelopen zomer als soliste op o.a. het Oerolfestival en 
het Festival Oude Muziek, geeft pianiste Henriëtte Wirth 
soloconcerten, en speelt Steven Geraads bij het Sweelinck-
orkest de eerste klarinet. Ondanks hun drukke werkzaam-
heden houden de drie vast aan hun jeugdliefde; het onbevangen speelplezier van Trio 
Trajectum. Dus, laat je verrassen en waan je op een onbewoond eiland met drie 
klankinstrumenten, te weten zang, piano en klarinet.
Datum: zaterdagmiddag 29 mei.
Aanvang: 14.00 uur.
Locatie: Sela Theatertuin, De Bult 3, Appelscha.
Kosten: € 7,50
Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178

Workshop gitaarspelen voor beginners.
Stel je eens voor, deze zomer op de camping: Barbecue, kampvuur, samen zingen en 
muziek maken… maar de gitaar, die eigenlijk mist staat ongebruikt bij je thuis. 
Dan is het nu dus tijd om de workshop voor beginnende gitaarspelers te gaan volgen.  
De workshop wordt gegeven door gitaarvirtuozen Geer en Greetje, bekend van 
gitaarlessen online met ruim 5 miljoen views. Om mee te doen, is het niet nodig om 
noten te kennen.
Datum: donderdagavond 7 april.                  
Aanvang: 19.00 uur – 22.00 uur.
Kosten: € 40,00 inclusief uitgebreide documentatie en een DVD met 

cursusmateriaal.
Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178

Vissen in een Forellenvijver.
Deze keer gaan we niet vissen op de Noordzee, maar een dagdeel vissen in de 
Forellenvijver “Het Oosterseveld” in Noordwolde-Zuid. Wij gaan met z'n allen proberen 
een lekker portie regenboogforel te vangen. Wij hebben ons te houden aan de 
huisregels.  Deze zijn te vinden op www.forellenvijvershetoosterseveld.nl  Neem een 
scherp mesje mee om de gevangen forel gelijk te bewerken.
Datum: zaterdagmiddag 16 april. 
Aanvang: plaats van vertrek: bij MFC de Swingel om 13.00 uur.
Kosten: € 17,00 excl. hengel, € 20,00 inc. hengel, meelwormen € 2,00
Contactpersoon: Sybout Posthuma Linthorst, telefoon 0516-481646 

Kookworkshop met wilde kruiden en bloemen.
Na een lange winter is dan eindelijk de lente aangebroken!
Overal om je heen zie je de frisse groene kleuren uit de grond schieten en als je goed 
kijkt zijn er plantjes bij die er zeer smakelijk uitzien. Wereldwijd en eeuwenlang doen 
mensen aan vasten- en reinigingskuren. Voor de komst van de grootschalige landbouw 
viel dat, door gebrek aan voedsel in de noordelijke streken in het vroege voorjaar, 
ergens tussen half februari en half april. De voedselvoorraden van het vorige seizoen 
raakten op en de nieuwe oogst liet nog even op zich wachten. Zo'n vasten- of 
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voorjaarskuur ondersteunde men dan door het eten van de vroege voorjaarskruiden, 
die immers al wel boven de grond verschenen en voor de mensen een bron van 
vitaminen en mineralen betekende in een tijd dat die moeilijk verkrijgbaar waren. Vers 
fruit was vroeger in die periode van het jaar ook nauwelijks verkrijgbaar…

· Hoe weet je welke inheemse kruiden eetbaar zijn en welke zeker niet?
· Welke wilde kruiden smaken goed en welke zijn bitter of te sterk?
· Wat zijn lekkere bereidingen die je tafelgenoten durft voor te zetten?
· Waar vind je ze en welke delen van de plant gebruik je?
· Wat zijn dan die goede eigenschappen van de diverse soorten kruiden?

Dankbaar maken we gebruik van de kennis en de recepten van onze voorouders. Met 
moderne inzichten en meer mogelijkheden steken we deze in een nieuw jasje en gaan 
er samen mee aan de slag in een leuke kookworkshop. Deze zal bestaan uit een 
kruidenwandeling waarbij je zelf de wilde kruiden gaat oogsten, gevolgd door een 
kookles in de keuken van zorgboerderij de Twa Bûken. We sluiten af met een 
gezamenlijke maaltijd waarin de kruiden verwerkt zijn. Dit alles onder begeleiding van 
kruidendeskundige Mieke Wesdorp
Docent: Mieke Wesdorp.
Datum: zaterdagochtend 7 mei.
Aanvang: 10.00-13.00 uur.
Kosten: € 20,00
Locatie: Zorgboerderij de Twa Bûken.
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878

De Tuincoach.
 Heeft u misschien al van alles geprobeerd, maar blijft het toch tegenvallen?
Denkt u:”Tuinieren is niet echt mijn hobby, of erger nog, ik zou mijn tuin het liefst 
asfalteren”? Niet doen!! Schakel de tuincoach in!! Hij gaat met u de tuin in en geeft 
advies, uitleg, tips en goede raad in heldere en begrijpelijke taal.
De Tuincoach is uw vriendelijke en lokale mentor, als het gaat om het telen van groente, 
fruit, bloemen, planten, kortom alles waar u het hele jaar door blij en vrolijk van wordt.
Docent: uw eigen lokale mentor.
Datum: het gehele jaar.
Aanvang: de gehele dag.
Kosten: geen.
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878

Ouderensoos Wijnjewoude

Op 9 februari hadden we een spelmiddag. Het was heel gezellig en geslaagd, er deden 
28 personen mee. Donderdag 10 maart was er een spelmiddag in de Wier te Ureterp. 
Het was de 25ste keer en alle dorpen van de gemeente Opsterland konden deelnemen. 
Per dorp 16 personen. Wijnjewoude had deze keer de 1ste prijs en tevens de wisselbe-
ker. 
Woensdag 16 maart was de laatste soosmiddag van dit seizoen. Het werd verzorgd 
door Tineke en Aukje met accordeon muziek. Een gezellige muzikale middag.

Tot het volgende seizoen.
Het bestuur.
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BvPF

Vrouwen van Nu

Nieuws van Vrouwen van Nu, BvPF.

Maart was een maand met veel activiteiten voor onze leden.
Na een maandenlange voorbereiding kon de provinciale volks-
dansdag op 17 maart in De Wier in Ureterp van start gaan. Ons lid, 
Joke de Boer, heette zo'n 300 dansers welkom. De 17 verschillen-
de groepen lieten prachtige dansen zien. De dag verliep perfect, 

dit tot grote tevredenheid van het groepje 
vrouwen van onze afdeling Wijnjewoude 
– Hemrik, die dit jaar voor de organisatie 
stonden.
De Internationale Vrouwendag werd in 
Fryslân op 8 maart in Dokkum gevierd. Er 
waren ongeveer 450 vrouwen aanwezig, 
die een keuze konden maken uit 16 ver-
schillende activiteiten. De vrouwen van 
onze afdeling hadden 's ochtends geko-
zen voor een workshop Ismakogie, een 
bezoek aan een biologische kaasboerde-
rij in Jouswier en een kijkje in een boerde-
rij met bêd en brochje in Aalsum.
's Middags maakten we een stadswande-
ling door de stadskern van Dokkum. We 
werden door onze gids op veel bijzonder-
heden van deze mooie stad gewezen en 
dit alles in een stralende zon.
De dag werd afgesloten met een inleiding 
van Tineke Schokker, gedeputeerde in 
Fryslân, over de leefbaarheid op het plat-
teland in tijden van krimp en een mode-

show met kleding van afgedankt materi-
aal, zoals plastictassen, zilverpapier, 
ansichtkaarten, kurken enz.
De tuin- en cultuurgroep bracht deze 
maand een bezoek aan museum Willem 
van Haren in Heerenveen. Naast de vaste 
collectie was er een speciale tentoonstel-
ling over sprookjes en een expositie van 
“De Noordelijke etsers”. In april gaan we 
genieten van de bollenvelden en tuinen in 
de N.O.Polder.
De gezamenlijke avond met de Chris-
telijke Plattelandsvrouwen Bond werd 
goed bezocht. Mevrouw Muller uit IJhorst 
vertelde op een zeer enthousiaste wijze 
over Noorwegen met daarbij prachtige 
dia's. Daarbij kwamen vooral de natuur en 
de cultuur aan bod. Onderdeel van de 
Noorse cultuur zijn de vele verschillende 
klederdrachten, gedragen bij diverse fees-
ten. Wij kregen prachtige truien en vesten 
te zien met Noorse patronen, die door 
mevr. Muller gebreid waren. Zij kreeg een 
deel van de aanwezige vrouwen ook aan 
het breien op speciale rondbreipennen. 
Wie weet krijgt dit nog een vervolg in een 
speciale workshop.
Over de provinciale handwerktentoon-
stelling , de bridgedrive en de ringavond in 
Bakkeveen met een optreden van Nanne 
Kalma en Ankie v.d. Meer, activiteiten die 
ook nog in maart plaatsvonden, vertel ik u 
in de volgende De Bân.

Denkt u nu, ik zou ook wel eens aan al die 
leuke activiteiten mee willen doen, kom 
eens langs met één van onze leden of 
neem contact op met onze voorzitter, 
Sippy Dijkstra, tel. 471315.

Antje v.d.Heide.

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c
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(0516) 48 12 93 of 48 16 12
06 - 51 33 95 55
(0516) 48 17 05

BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES 

BV

TAXI

Merkebuorren 72

Tel.: 
Mobiel:
Fax: 

9241 GH  Wijnjewoude

Geldautomaat en 
chipknipoplader 
aan de Merkebuorren 

Tel: 0512-587777 

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij

 zittend ziekenvervoer.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd 

in “W.M.O. Vervoer”.

W.M.O. Is een vervoersvergoeding 

voor ouderen of gehandicapten 

die zich moeilijk verplaatsen.

Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking!

Bel dan gerust,

wij verzorgen alle papieren voor u!

Rabobank

 

Drachten -Ureterp

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Klein Groningen 22 

9241 HS  Wijnjewoude

Tel.:  (0516) 491277

Fax: (0516) 491479

Internet:  www.garagedevries.nl

E -mail: info@garagedevries.nl
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Schakers van Bakkeveen verliezen nipt 
van de Twee Kastelen uit Buitenpost

dame gehaald kon worden en Bauke 
moest opgeven. 1-2. Dirk Müller wist zijn 
tegenstander Flip Fokkens aan bord 4 al 
snel in de tang te krijgen na dame winst 
gaf de heer Fokkens op, zodat Dirk verder 
een rustige avond had. 2-2. Hos van der 
Mark kwam al redelijk snel een kwaliteit 
voor, maar in een spannend eindspel 
meende Hos een toren weg te kunnen 
geven om aan verlies te ontkomen, 
helaas werkte dit niet door en verloor hij 
van Jan Bergmans. Bij na-analyse bleek 
dat er toch winst voor Hos had ingezeten. 
Helaas! Gerrit Meppelink speelde tegen 
Melle Bosma een spannende partij, de 
twee gaven elkaar geen duimbreed toe, 

Gerrit ging voor de winst maar zijn tegen-
stander wist een eeuwig schaak te cre-
ëren, zodat dit spel in remise eindigde. 
2½-3½. Ben de Vries speelde voor de 
verandering aan bord 7 tegen Aiso 
Lyklema á Nijeholt . Hij wist door schaak 
een stuk voor te komen, en speelde ver-
der creatief naar winst. 3½-4½.
Sieb Hazenberg aan bord 8 had grote 
moeite met zijn tegenstander Wiebe van 
der Velde en kwam in het eindspel twee 
pionnen achter, dit was niet meer goed te 
maken en de partij moest worden opge-
geven. 3½-4½. Ook de Twee kastelen ble-
ken een tactische opstelling te hebben 
gemaakt en gingen met de winst naar 
huis.

Jelle Bergsma speelde op bord 1 tegen Albert Jan Hummel. Bakkeveen had voor die 
avond een tactische opstelling gemaakt. Jelle werd min of meer in het diepe gegooid 
tegen een speler met een veel hogere rating. Tot het middenspel wist Jelle zeer goed 
partij te geven, maar daarna kreeg hij het erg moeilijk en ging eervol ten onder. Milan 
Heller speelde op bord 2 tegen Derk Schuttel hij wist in het eindspel een stuk te winnen, 
zodat zijn tegenstander uiteindelijk op moest geven. Bauke Hoogstra ontmoette Fré 
van Veen op bord 3. Lange tijd leek de partij in remise te eindigen, maar door de juiste 
oppositie van de koning wist zijn tegenstander een pionnetje te winnen, zodat er een 

Karper diem: vis van de dag 
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Nieuwe beheerders MFC de Swingel: 
Even voorstellen

Ik, Erik, ben 36 jaar en kom oorspronkelijk 
uit Siegerswoude. En ik, Anja, ben 32 jaar 
en ben geboren en getogen in Bak-
keveen. We wonen sinds 2008 met veel 
plezier in Wijnjewoude. Daarvoor woon-
den we in Bakkeveen. We hebben twee 
jongens. Jesse van acht jaar gaat op 
school bij Votum Nostrum en zit in groep 
4. De jongste heet Jorn, hij is twee. 
We hebben al zes jaar een bedrijf dat de 
catering verzorgt voor evenementen en 
bedrijven. Ons cateringbedrijf zullen we 
naast het beheer van de Swingel blijven 
voortzetten. In Wijnjewoude zijn we de 

afgelopen jaren als cateraar actief ge-
weest bij onder andere het dorpsfeest, de 
Hynstedei en op de Willedei. 
We willen proberen om als beheerders 
van De Swingel dezelfde kwaliteit van 
dienstverlening te leveren, die het dorp 
gewend is van Nico en Geesje, en om 
plannetjes te maken om daar misschien 
nog wat aan toe te voegen. Ideeën en sug-
gesties voor nieuwe activiteiten in De 
Swingel zijn altijd welkom.
Per 1 juni starten we. We hebben er zin in!

Graag tot ziens in MFC de Swingel,
Erik en Anja.

Binnenkort zullen wij het beheer van De Swingel overnemen van Nico en Geesje de 
Haan. We willen ons daarom graag even voorstellen. Wij, dat zijn Erik van der Veen en 
Anja Paulusma.

Nieuwe beheerders voor De Swingel

Per 1 juni a.s. stoppen Geesje en Nico de Haan als beheerders van ons MFC. Ze zijn 
dan meer dan elf jaar het gezicht van De Swingel geweest. Het zal voor hen én voor het 
dorp dus wel even wennen worden. 

Bij IT-ers gaat alles automatisch, 
maar niets vanzelf. 

We zijn blij te kunnen melden dat Nico en 
Geesje het stokje zullen doorgeven aan 
Erik van der Veen en Anja Paulusma, bij 
velen in het dorp niet onbekend. Elders in 
dit nummer van de Bân zullen Erik en Anja 
zichzelf even voorstellen. Uiteraard zullen 
we op gepaste wijze afscheid gaan 
nemen van Nico en Geesje. Het afscheid 
staat gepland voor 28 mei a.s. In het vol-
gende nummer van de Bân leest u daar-
over meer!

Het bestuur van MFC de Swingel,
Alie Blaauwbroek, secretaris
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Drie ANBO afdelingen gaan fuseren.

De ANBO maakt zich sterk, zowel lande-
lijk, provinciaal als op lokaal gebied, voor 
een goed ouderenbeleid met aandacht 
voor keuze vrijheid, participatie en zelf-
standigheid voor ouderen.
De stem van de ANBO wordt in Den Haag 
gehoord.
In de ANBO zijn bij 500 afdelingen duizen-
den vrijwilligers actief. Zij organiseren 
wandel of fietstochten, leesclubs, muse-
um en theaterbezoek en nog veel meer.
ANBO vrijwilligers zijn actief in de 
gemeentelijke lobby als belastingadvi-
seur, vrijwillige ouderenadviseur en nog 
veel meer. De ANBO is er voor de senio-
ren die sociaal en maatschappelijk actief 
betrokken willen blijven.

De besturen van de ANBO afdelingen in 
Bakkeveen, Ureterp en Wijnjewoude- de 

Hemrik hebben besloten te fuseren. Die 
fusie zal op 23 maart 2011 worden afge-
rond. De nieuwe ANBO afdeling krijgt de 
naam ANBO afdeling Opsterland Oost. 
Met de fusie willen de besturen meer 
daadkracht gaan ontwikkelen en naast 
het organiseren van sport en spel voor 
senioren, ook de belangenbehartiging 
voor de senioren in het gebied dat onder 
de nieuwe afdeling valt verzorgen.

Het spreekt vanzelf dat de nieuwe organi-
satie ook een nieuw elan behoeft. Voor de 
nieuwe organisatie worden vrijwilligers 
gevraagd die samen met de bestuursle-
den hun schouders willen zetten onder de 
organisatie van activiteiten voor en door 
de senioren of mee willen werken aan een 
goed sociaal beleid voor de senioren in 
Opsterland.

De ANBO is in Nederland de belangenbehartiger en spreekbuis van 400.000 sociaal 
bewogen senioren. Door toenemende vergrijzing en een terugtrekkende overheid 
komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te 
staan.

Wilt u meer weten over een functie als vrijwilliger bij de ANBO of wilt u zich aanmelden 
voor een actieve vrijwilligers inzet bij de ANBO, neem dan telefonisch contact op met:
J.F. Kloosterman Tel. 0511-542275
H.W. van der Sluis Tel. 0516-542210 te Bakkeveen
J. Kempenaar Tel. 0516-480557 te Wijnjewoude
B. ten Haaf – Boerrigter Tel. 0512-301819 te Ureterp

Feest!

Voor de buurtverenigingen/dorpsgroepen die wel een wagen willen versieren voor het 
komende Dorpsfeest, maar die niet over een wagen beschikken: iemand heeft 6 
wagens te leen aangeboden! Neem contact op met Alie (tel. 481823) voor meer infor-
matie. Aanmelden voor de optocht, die plaats vindt op vrijdagavond 24 juni en zater-
dagavond 25 juni kan nog tot 1 mei.

Namens SDW,
de dorpsfeestcommissie

dorpsfeestwijnjewoude@live.nl
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www.schoonheidssalonanita.com

Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Dopheide 8c-2
9202 PB  Drachten

0512 - 54 67 10
0512 - 54 66 35

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

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

Mobiel: 06 -21 67 10 24

Alle dagen geopend

van 9.00 uur t/m. 20.30 uur

Eet   café Restaurant

Mr. Geertswei 39

9241 GK  Wijnjewoude

0516 - 48 17 81

06 - 504 88 016

Ÿ In- en verkoop occasions

Ÿ In- en verkoop classic cars 

Ÿ In- en verkoop USA cars

Ÿ APK keuringsstation

Ÿ Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

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

FB

AUTORIJSCHOOL
Tel: 0516-480509

Gsm: 06-23005505

 www.autorijschoolmanuel.nl    info@autorijschoolmanuel.nl 

Klein Groningen 16

9241HS  Wijnjewoude

Gitaarles in Wijnjewoude?
Dat kan: 

Bel voor info met 
Eddie Mulder

Tel. 0516-542450
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Avondvierdaagse Hemrik

Dit keer hebben we 5 avonden. Mocht je 
een avond niet kunnen dan heb je altijd 
een extra dag waarop je die in kunt halen. 
De vrijdagavond krijgt uiteraard weer een 
feestelijk tintje dus het zou jammer zijn 
wanneer je die moet missen.
Ook hebben we dit jaar de 10 km uitgezet 
dus degene die iets meer van de mooie 
omgeving in en rondom Hemrik wil zien 
kan zich aanmelden voor de 10 km.
We hebben de eerste aanmeldingen al 

weer binnen maar hopen op nog veel 
meer. In ieder geval zijn we zeer verheugd 
met het feit dat de lagere school van 
Lippenhuizen dit jaar ook de avondvier-
daagse in Hemrik gaat lopen. Zij hebben 
de gewoonte om de laatste avond ver-
kleed te gaan, dit jaar is hun thema 
“hoed”. Dus als jij ook graag de laatste 
avond verkleed met een mooie hoed wilt 
lopen dan nodigen we je hierbij uit maar 
dit is uiteraard niet verplicht.

Het is bijna zo ver, de tweede avondvierdaagse Hemrik. In de week van 16 tot en met 20 
mei hopen we weer zo veel mogelijk sportievelingen te mogen begroeten bij de avond-
vierdaagse van Hemrik.

Nog even alles op een rijtje:
Datum:16 t/m 20 mei
Startlocatie: OBS de Bôge Binnenwei 26 te Hemrik
Starttijden: 10 km. vanaf 17.30 uur en de 5 km. vanaf 18.00 uur
Kosten: 4 avonden  € 4,00
            1 avond (met medaille) € 3,00
                Mocht je meelopen maar zonder medaillewens dan vragen we € 1,00                   
            onkostenvergoeding. Zwartlopen is niet toegestaan.

Kinderen vanaf groep 7 mogen alleen 
lopen (uiteraard op eigen risico) al zouden 
we het wel erg gezellig vinden als ook hun 
ouders mee zouden doen. Kinderen van 
groep 6 of lager mogen alleen onder 
begeleiding van een volwassene. In 
tegenstelling tot vorig jaar hebben we hier-
voor geen vrijwilligers geregeld en zal je 
zelf iets moeten regelen.
Wij hebben al een aantal vrijwilligers 
bereid gevonden ons te komen helpen bij 
de stempelposten en oversteekplaatsen 
maar mocht je nog tijd over hebben en lijkt 
het je leuk om ons daarbij te helpen dan 
kun je je altijd nog opgeven ook als je 
maar 1 avond beschikbaar bent.
Wij willen alvast onze dank uitspreken 
aan de bedrijven die ons ook dit jaar finan-
cieel hebben gesteund. Dankzij hun spon-
soring kunnen we de deelnemers tijdens 

de wandeling weer voorzien van een ver-
snapering onderweg. 
Geef je vandaag nog op via www.avond-
vierdaagse-hemrik.nl . Vermeld daarbij je 
naam, hoeveel avonden je wilt meedoen 
en uiteraard voor de hoeveelste keer je 
mee doet. Dit kan tot uiterlijk dinsdag-
avond 17 mei maar om de start vlot te 
doen verlopen zouden wij het op prijs stel-
len dat je je van te voren al opgeeft zodat 
we je stempelkaart alvast ingevuld klaar 
kunnen leggen. Wanneer je niet beschikt 
over een computer schrijf dan een briefje 
met bovenstaande gegevens en lever 
deze in bij Jette de Boer, Andryssingel 14 
te Hemrik.
(Wanneer je je opgeeft als vrijwilliger is 
een naam met email adres of telefoon 
nummer voldoende). 

Het bestuur.
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Volleybalvereniging DWS

DWS 4 moest het meteen opnemen tegen 
de koploper en wauw wat waren we 
goed!! De opslagen gingen goed, de bal-
len werden bijna allemaal gevangen en 
ook het gooien ging meestal goed. En 
ondertussen werd er ook vlot doorge-
draaid. We verloren maar net met 4-3… 
Ook de andere 2 wedstrijden liepen als 
een trein: Marrit, Ine, Elyne, Noa en 
Carrina: een dikke pluim!!

DWS 5 speelt nog maar een paar toer-
nooien met elkaar en het gaat ze steeds 
beter af. Ze wonnen zelfs bijna van het op 
de derde plek staande DWS 1. Erg goed 
gedaan Joelle, Renske, Michelle en 
Judith!

We hadden dus met elkaar een geweldige 
volleybaldag. Op een bepaald moment 
moesten er 3 teams van ons tegelijk spe-
len. Gelukkig hebben we dan Lotte die 
een team gaat coachen en Silvia de Boer. 
Silvia helpt me elk toernooi en ook Gea 
Boonstra helpt af en toe mee coachen. 
Zonder deze ouders is het niet mogelijk 
om mee te doen. We zijn ze dan ook erg 
dankbaar en ze kregen namens het 
bestuur een bosje bloemen en een bon. 
Ook Lotte erg bedankt voor je inzet (ook 
buiten je uren voor de maatschappelijke 
stage)
Het volgende (en tevens laatste) toernooi 
is op 23 april in Ureterp. Kom onze teams 
aanmoedigen en bewonderen. Ik beloof 
je: Je zult versteld staan !!!

DWS 1 wint meestal alles wel maar dit 
was niet hun dag… Toch toonden zij wils-
kracht en doorzettingsvermogen door, 
ondanks een flinke achterstand, 2 van de 
3 wedstrijden te winnen. Frederike, Gerry, 
Anna en Hiltje: heel goed gedaan!

DWS 2 won alle wedstrijden! Af en toe 
was het erg spannend maar door hun koel-
bloedig doorspelen en hun fantastisch 
samenspel is het hun toch gelukt. Zij spe-
len niveau 5 en in dit niveau wordt het met 
een extra punt beloond als je 3x over-
speelt. En dat deden Emma, Trijntje, 
Jente, Marijke, Tjitske en Aaltje echt 
super goed!!

DWS 3 had ook al een topdag: door hun 
steeds beter wordend spel wisten ze dit 
keer alles te winnen. Zij spelen niveau 3 
en moeten elke eerste bal onderarms 
omhoog toetsen waarna de bal door een 
teamgenoot gevangen moet worden. En 
dit gaat Amber, Grietha, Mayke, Hanna, 
Marjanne en Myrthe steeds beter af.

CMV (jeugd)volleybal nieuws!!
Zaterdag 12 maart hadden we alweer ons één na laatste toer-
nooi van dit seizoen. Al vroeg op pad naar Beetsterzwaag 
waar alle teams weer 3 wedstrijden moesten spelen.
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Wedstrijdschema
Het seizoen loopt alweer ten einde. Er zijn nog een paar wedstrijden te gaan .
Het wedstrijdschema voor april:
7-4 19:15 DWS DS 2 – Dovo/Hujades DS 6 MFC de Swingel

20:15 DWS DS 1 – Trochsetters DS 1 MFC de Swingel
21:15 DWS HS 1 – Dovo/Hujades HS 5 MFC de Swingel

En op 15 april de Bekerfinale in de Surventohal in Surhuisterveen de tijd is ons nog niet 
bekend . 

Balsponsors voor de maand April zijn:
  ·  S.H.P. Bouwbedrijf
  ·  Kamminga service en onderhoudsbedrijf beide uit Wijnjewoude
  ·  Van der Houw betonbouw uit Joure

Namens DWS bedankt !!!
Bertha Langhout

Hallo ich bin Carola en woon in Berlijn. Doordat ik al zes jaar in 
Nederland kom bij dezelfde mensen kan ik al Nederlands praten. 
Niet altijd even makkelijk. De eerste keer was echt doodeng. Ik kon 
alleen maar huilen en was toen 9 jaar. Ik wilde terug naar het huis 
waar ik woonde en de mensen net een beetje kende. Het jaar 
ervoor was ik bij mama weggehaald. Zij kon mij niet verzorgen en ik 

ging niet naar school. Mijn twee oudere 
broers moesten ook weg. Ieder zat in een 
ander kindertehuis. Best jammer.
Nu vind ik het heel leuk waar ik woon en 
ga iedere week een paar uur naar mama. 
Om het weekend mag ik ook een nachtje 
blijven als één van mijn broers er ook is. 
De vakanties in Nederland zijn tof. 
Daar heb ik een eigen kamer en mijn 
eigen radio. De eerste dagen slaap ik veel 
omdat ik dan moe ben van school (moet 
vroeg opstaan), de nachtreis in de bus 

(ben wagenziek) en alle spanning. Ieder 
jaar denk ik weer, zou ik wel terug mogen 
komen? Maar gelukkig zijn ze allemaal 
weer blij om me te zien. We doen gewoon 
altijd hele gezellige dingen zoals fietsen, 
lekker aan tafel eten en heel veel spelle-
tjes.
Ook nu verheug ik me al op de paasva-
kantie, dan ga ik mijn verjaardag in Ne-
derland vieren. Ik ben blij dat er mensen in 
Nederland zijn die kinderen als mij een 
paar weken in huis willen nemen, het is  
daar heel anders dan in Berlijn. 

Gastouders gezocht

Wilt u ook gastouder worden kijk dan op: www.paxkinderhulp.nl of 
vraag meer informatie bij Frans en Hanneke Pool, tel.: 0516 - 48 15 97

26.



ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

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

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

zaak
mobiel
e-mail

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

roelofdejong@freeler.nl

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

Roelof de Jong

website: www.dejongautosenmachines.nl

:
:
:

de jong auto’s      machines&

Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf

Bremerheide 20   Wijnjewoude    Tel.: 0516 - 481383

ook voor kunststofkozijnen 

gevelbekleding en windveren
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Opruimen!

Op de voorkant van de vorige Bân stond een prachtig plaatje van Elfenbankjes op een 
boom. Het “praatje bij het plaatje” stelde vervolgens de vraag “Wie zullen de (Elfen) 
bankjes in het provinciehuis gaan bezetten?” Ik had graag gewild dat daar daad-
werkelijk elfen hadden plaats genomen; ik ben voor elfjes als bewindvoerders. 
Elfenbankjes in het provinciehuis, in een wazige wereld waarin je door de bestuurlijke 
bomen het natuurlijke bos niet meer kunt zien. Daar past het dat deze propere padden-
stoelen volgens hun aard te werk gaan en de politieke troep opruimen.

Een sprookje: weg die bespottelijke pop-
penkast, waar lobbyisten met te dikke 
beurzen aan de touwtjes trekken! Klaar 
de verkiezingscampagnes waar alleen de 
reclamebureaus maar beter (= financieel 
rijker) van worden! Geen posters meer 
met koppen en prietpraat van praalzieke 
politici! En als het provinciehuis gereinigd 
is, gaat het verhaal verder en wordt ook 
de lokale en (inter)nationale politiek op- 
en aangepakt. Het ego- en oorloggevoeli-
ge statenstelsel, dat slechts het (machts) 
belang dient van bestuurders en andere 
bevriende bobo's, wordt wereldwijd te 
gronde gericht.

De droom dendert door: de Elfen op hun 
bankjes doen de wereldburgers beseffen 
dat democratie slechts een andere ver-
schijningsvorm van dictatuur is! Men ziet 
in dat die staatsvorm in zeker opzicht zelfs 
kwalijker is dan dictatoriaal bestuur, 
omdat de politiek correcte schijn wordt 
opgehouden dat je als 'gewone' burger 
inspraak hebt. Democratie: politieke (aan-
vankelijk keurig overkomende) dekman-
tel van corruptie. Dat dringt tot ons door 
en we helpen de Elfenbankjes een handje 
bij hun grote schoonmaak. 

Fantastisch: de betoverende Elfjes beïn-
vloeden het bewustzijn van de mensheid 
zó dat het leidt tot een wereldwijde bevrij-
ding! Ook al kunnen we de sprookjesach-
tige wezens zelf niet zien, hun werk wordt 
wél zichtbaar. Er wordt schoon schip 
gemaakt en we zien een harmonieuze her-
inrichting op deze van oorsprong prachti-

ge planeet. Een mondiale benadering van 
de actuele aardse problematiek vindt 
plaats, alsmede de oprichting van nieu-
we, natuurlijke leefgemeenschappen: 
kleinschalige, overzichtelijke samenle-
vingsvormen waarbinnen men elkaar 
kent en kan vertrouwen. Vormen die in vre-
devol verband en culturen die in passend 
respect naast elkaar bestaan, in contact, 
uitwisselingsgezind en behulpzaam.

Voor wie niet in sprookjes gelooft: lees het 
waargebeurde verhaal/verslag 'Je hebt 
het niet van mij, maar...' van Joris 
Luyendijk eens! Daarin vertelt deze jour-
nalist, schrijver en presentator over zijn 
ervaringen tijdens de maand (september 
2010) die hij meeliep als 'Nieuwspoortrap-
porteur' in de wereld van de Haagse poli-
tiek. Voor mij persoonlijk één grote beves-
tiging van vermoedens die ik al langer 
had. Een verslag dat ook in de lijn ligt van 
mijn eigen ervaring een paar jaar geleden 
tijdens een gesprek met een oud-
klasgenote die destijds in de Tweede 
Kamer zat. Onthutsend en verbijsterend: 
als men eens wist... dan gingen we hier, 
net als in het Midden-Oosten, massaal de 
straat op. En stemden we allemaal op elf-
jes!

Pieter van Leeuwen 
NB 
Nu al negeert gelukkig bijna de helft van 
de stemgerechtigden (raar en naar 
woord) de (provinciale) oproep om te 
stemmen; dat biedt perspectief, hoop 
voor de (nabije) toekomst!
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Prikbord

Workshop Pasen
Anders gebogen

Paaswerkstuk in de vorm van een liggen-
de guirlande. We maken van piepschuim 
en oase een basis voor de guirlande, 
deze wordt bewerkt met curlymos. daarna 
steken we hem op met buxus takjes en 
versieren we het geheel met lente bolle-
tjes, ranonkels en kwarteleieren. Een leuk 
geheel voor op de tafel of in de venster-
bank.

 
Datum: Dinsdag 12 april
Tijd: 20.00uur
Prijs: € 18,50
Zelf meenemen: Lijmpistool en buxustak-
jes (indien in bezit)

 
Opgave bij:  Bloemen & Kadohuis Wilma
Weinterp 1
9241 HB Wijnjewoude
0516 480668

Het Reumafonds
Wijnjewoude haalt €1.157,81 op 

voor het Reumafonds.

Het Reumafonds heeft tussen 27 februari 
en 5 maart 2011 €1157,81 opgehaald tij-
dens de jaarlijkse collecteweek. Iedereen 
die hieraan heeft bijgedragen, via gift, vrij-
williger of als collectant, hierbij hartelijk 
dank!

Namens het Reumafonds
Daan de Jong

Concert ten bate van Haïti

Op zondagmiddag 3 april houden wij een 
Benefiet-concert voor Haïti in de gerefor-
meerde kerk “de Mande” te Bakkeveen. 
De opbrengst is bestemd voor een hui-
zenbouwproject in Haïti, wij werken 
samen met een organisatie genoemd de 
BHM (Baptist Haïti Mission) Zij hebben ter 
plaatse nauwe kontakten met lokale bouw-
bedrijven, verder houden zij zich bezig 
met Landbouw, Onderwijs en Gezond-
heid. 

U bent van harte welkom en op deze 
manier steunt u ons Haiti-project.

Op zaterdag 14 mei vindt voor de 3e maal 
de 3 Provinciën Wandeltocht plaats. De 
tocht wordt ook dit jaar georganiseerd 
door de KNBLO-NL, Sport Fryslan en De 
Friesland Zorgverzekeraar. De start en 
finisch bij zwembad Bakkeveen.

Meer informatie en aanmelding op 
www.3provincienwandeltocht.nl  

of www.bakkeveen.nl/3pwt . 

3 Provincien Wandeltocht 
voor het goede doel.

Buertfereining Welfingstrjitte
Tank foar de mooie fruitkoer dy’t wy 
fan jimme krigen ha yn ferbân mei 

it siik weze fan Riekje.

Kor en Riekje Alderts.

Verloren:
Gouden Broche. Waarschijnlijk bij de kerk 
van Duurswoude of op het parkeerterrein 
daar verloren. 
Wie het gevonden heeft graag bellen met 
0516-481350.
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Hoopvol naar Pasen

In de stille week, de week voorafgaand aan Pasen worden er een aantal korte diensten 
(maximaal 40 minuten) gehouden. Door samen de lijdenstijd te beleven in woord, 
gebed en zang willen we toeleven naar Pasen.

Maandag 18 april
Dienst in het kerkje in Hemrik, voor-
ganger dhr. H.J. Brouwer uit Rouveen.
Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 19 april 
Dienst in het kerkje in Hemrik, voor-
ganger dhr. H.J. Brouwer uit Rouveen.
Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 20 april
Muzikale meditatie in de PKN kerk in 
Wijnjewoude, voorganger 
dhr. H.J. Brouwer uit Rouveen.
Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 21 april
Viering van het Heilig avondmaal in PKN 
kerk in Wijnjewoude, 
voorganger ds. De Jong uit Drachten.
Aanvang 19.30 uur.

Goede vrijdag 22 april
Dienst van inkeer in de PKN kerk in 
Wijnjewoude, 
voorganger ds. A. Elverdink uit Jistrum.
Aanvang 19.30 uur.

We nodigen u van harte uit om deze dien-
sten op weg naar Pasen mee te vieren. 
Een liturgieboekje voor deze week is 
beschikbaar.

De Gemeente Opbouw Commissie.

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.
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Tel.:
Mobiel:
E-mail:

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

Voor alle tegelwerk

badkamers & toilet

keukens & vloeren

Wijnjewoude 

Lid van:

Voetverzorging Marijke

M.G.A. de Bruin

Te Nijenhuiswei 27

9241 EA  WIJNJEWOUDE

Tel. mobiel: 06 29 211 470

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

Hendrik van der Heide

06 - 46 18 12 04

info@aforum.nl    aforum.nl

 

Gediplomeerd pedicure

Aantekening : diabetes

Aantekening : reuma

Ook bij u thuis
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Meinsma viert bedrijfsovername met fietsfeest

Wijnjewoude - Eind vorig jaar heeft Jaap Meinsma de fietsenzaak overgedragen aan 
zijn zoon Hans. VOF J. Meinsma & Zoon is nu dus verleden tijd en de nieuwe bedrijfs-
naam is Meinsma Fietsen. Qua bedrijfsvoering zal er niets veranderen, Meinsma blijft 
een normale fietsenzaak die kwaliteit blijft leveren en service hoog in het vaandel heeft. 
Het komende jaar staat er toch weer heel wat gebeuren. De plannen om de winkel naar 
achteren toe uit te breiden zijn door de gemeente goedgekeurd en zoals het er nu uit 
ziet, wordt het komende winterseizoen benut om deze uitbreiding te realiseren. 
Uiteraard blijven de winkel en werkplaats gewoon geopend zodat u zo weinig mogelijk 
hinder van de bouwerij ondervindt.

Evenals vorig jaar houdt Meinsma een 
fietsfeest in de eerste week van mei. Op 
vrijdag 6 en zaterdag 7 mei wordt het ter-
rein om de zaak weer omgetoverd tot een 
klein evenemententerrein waar weer van 
alles te doen en te zien is.
Op het land naast de zaak wordt een 
mountainbikeparcour aangelegd waar u 
de beste mountainbikes van Merida kunt 
berijden en eens kunt kijken of u nog goed 
in conditie bent.
Naast de zaak heeft u gelegenheid om 
een lekker kopje koffie, thee of een glas 
fris te nuttigen en vrijdag aan het eind van 
de middag en zaterdag krijgt u daar een 
lekker broodje hamburger bij!
Eind januari schreef fabrikant Sparta een 
dealer-onwerpwedstrijd uit. De dealers 
mochten naar eigen inzicht de transfere-
ring van een Sparta You®Bike ontwerpen. 
Uit meer dan 100 inzendingen werd het 
ontwerp van Meinsma unaniem gekozen. 
De fiets met als titel 'Mom's Pride' en een 
leuke foto van Jaap Meinsma jr. is deze 
dagen te bewonderen.
Voor de kinderen staat er een groot 
springkussen voor hen klaar waar ze zich 
heerlijk op uit kunnen leven! 
Eind januari schreef fabrikant Sparta een 
dealer-onwerpwedstrijd uit. De dealers 
mochten naar eigen inzicht de transfere-
ring van een Sparta You®Bike ontwerpen. 
Uit meer dan 100 inzendingen werd het 
ontwerp van Meinsma unaniem gekozen. 
De fiets met als titel 'Mom's Pride' en een 
leuke foto van Jaap Meinsma jr. is deze 
dagen te bewonderen.

Heeft u dan nog tijd over, neem dan eens 
een kijkje bij de nieuwe en gebruikte fiet-
sen of maak een proefrit op een electri-
sche fiets. Zo'n fiets moet je beleven en 
het promotieteam van Gazelle helpt u zo 
op het zadel! Er zijn diverse acties op 
diverse fietsen en uw korting op bijvoor-
beeld een electrische fiets (model 2010) 
loopt al gauw op tot € 200,00. Bovendien 
krijgt u bij aanschaf van een nieuwe 
dames-, heren- of electrische fiets ook 
nog eens een driejarige fietsverzekering 
kado! Bij aanschaf van een nieuwe kin-
derfiets kan uw korting zelfs oplopen tot € 
100,00. 
Voor iedereen die Friesland een warm 
hart toedraagt, heeft fabrikant Sparta een 
speciale Sparta Granny Beppe ontwor-
pen. Deze Friese fiets is op de jasbe-
schermers zelfs voorzien van het Friese 
volkslied! Hij is een lust voor het oog en 
nog te koop ook! Kom hem gerust eens 
van dichtbij bekijken!
Reden genoeg om deze dagen eens een 
kijkje te komen nemen. Heeft u geen ande-
re fiets nodig? Kom dan gerust langs voor 
de gezelligheid! Er wordt naar u uitgeke-
ken!

Inge Meinsma.



Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk

April

3 09.30 uur. Ds. J. G. Arensman, Drachten.
13.45 uur. geen dienst.

10 09.30 uur. Ds. E. A. van Gulik, Drachten. 
                                   gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik

13.45 uur. Ds. J. Knol, Smilde.

17 09.30 uur. Ds. G. Douma, Beilen, voorber. H.A. / Slotdienst Winterwerk. 
            gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik.
13.45 uur. geen dienst.

18 19.30 uur. Paaswake in Hemrik

19 19.30 uur. Paaswake in Hemrik

20 19.30 uur. Zangdienst met M.m.v. Zangkoor “Looft den Heer “.            
gezamenlijk met Lippenhuizen /  Hemrik.

21 19.30 uur. Witte Donderdag
Ds. F. de Jong, Drachten. Heilig Avondmaal.
gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik. 

22 19.30 uur. Goede Vrijdag
Ds. A. Elverdink, Jistrum, gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.

24 09.30 uur. 1ste Paasdag
Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen. gezam. met Lippenhuizen/Hemrik.

13.45 uur. geen dienst.

25 09.30 uur. 2de Paasdag Ds. A. Elverdink, Jistrum. In de Herv. Kerk Weinterp.

Mei

1 09.30 uur. Ds. W. H. D. Pastoor, Steenwijk.
13.45 uur. geen dienst

33.

Ik heb alles wel op een rijtje,
maar niet in de goede volgorde.



Dorpsagenda

April
1 Vanaf 1 april Voorverkoop zwemabonnementen Dúndelle
5 Informatieavond over het puberbrein op om 20.00 uur in De Swingel
6 Rommelmarkt op het evenemententerrein.
7 Paaspakketten inleveren voor Polen
7 Workshop gitaarspelen voor beginners.
12 Workshop Paaswerkstuk maken. 

Om 20:00 uur bij Bloemen & Kadohuis Wilma
12-19 Oud ijzer actie door St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.
16 Vissen in een Forellenvijver. Vertrek bij MFC de Swingel om 13:00 uur.
19 Inschrijven voor zwemlessen  Dúndelle Bakkeveen

Mei
4 Rommelmarkt op het evenemententerrein.
4 Dodenherdenking
7 Kookworkshop met wilde kruiden en bloemen. 

Om 10:00 uur bij Zorgboerderij  de Twa Bûken
29 Concert Trio Trajectum in Sela theatertuin om 14:00uur te Appelscha.
21/22 Open Atelier Route georganiseerd door Kunst in Opsterland.
25 Bosloop ODV
28/29 Open Atelier Route georganiseerd door Kunst in Opsterland.
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Hervormde Kerk

April 

3 09.30 uur. Duurswoude Ds. J.H. Dekkers, Wierden. 4e Lijdenszondag    
13.45 uur. Duurswoude Ds. J.H. Dekkers, Wierden.    

   
10 09.30 uur. Weinterp Evangelist J. de Vries, Urk. 5e Lijdenszondag    

13.45 uur. Weinterp Ds. G.J. Otter, Emmeloord.     
    

17 09.30 uur. Duurswoude Ds H. Poot, Oosternieland.  6e Lijdenszondag, 
Voorbereiding HA    

13.45 uur. Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd.    
   

22 19.30 uur. Duurswoude Ds. J.H. Dekkers, Wierden. Goede Vrijdag, HA.    
   

24 09.30 uur. Weinterp Ds. J.H. Dekkers, Wierden. 1e Paasdag.    
13.45 uur. Weinterp Ds. J.H. Dekkers, Wierden    

   
25 9.30 uur. Weinterp Ds A. Elverdink, Jistrum. Geref voorganger 

2e Paasdag, Gezamenlijke dienst    

Mei    

1 09.30 uur. Duurswoude Evangelist J. de Vries, Urk.    
13.45 uur. Duurswoude De heer F. Verkade, Hoogeveen.



Tj. Harkeswei 106 a/b
9241 HM Wijnjewoude

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

G. Wiegersma Wijnjewoude
uw

stalstoffeerder

110 SCANIA
Handelsonderneming

G. Wiegersma

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

Weinterp 1
9241 HB  Wijnjewoude

Bloemstukken
Snijbloemen
Kamerplanten
Bruidswerk
Grafwerk
Sfeermakers
Kado’s
Snuisterijen

*
*
*
*
*
*
*

*Voor al uw:

www.bloemenkadohuiswilma.nl
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 Medicatiebezorging

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

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

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

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

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

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

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

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

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


