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Een praatje bij het 
plaatje

"Hulde aan de ijsmeesters van het "Fintsje" 
Foute wissels zijn hier niet gemaakt. 

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 3 april
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 27 maart 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 25 maart binnen zijn bij Klaasje 
van der Woude, te Nijenhuiswei 10
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen.
Klachten over de bezorging kunt u melden bij: 
Annie Posthumus tel. 481381

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

Afsluiting brug Mounleane 

Van 1 tot en met 19 maart 2010 is de brug over It Ald Djip gestremd voor het verkeer. 
Hierdoor is geen doorgaand verkeer mogelijk over de Mounleane tussen Ureterp en 
Wijnjewoude. 
Met borden wordt de omleidingroute aangegeven. Ook het streekbusverkeer kan niet 
gebruik maken van de route. Bij de betreffende haltes wordt aangegeven waar wél 
opgestapt kan worden. Uit informatie van de gemeente blijkt dat de brug aan een grote 
onderhoudsbeurt toe is. Daarbij wordt onder andere het hele brugdek vervangen. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd door de combinatie De Boer & De Groot uit 
Harlingen en Jansen Venneboer uit Wijhe. 

Bestuur Plaatselijk Belang
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Berichten van Plaatselijk Belang.

2.

Jan Bakker (voorz.)        tel.481359  Aldert Voolstra   tel.481953
Meintsje Nust (secr.)        tel.481552  Durk v/d Veen    tel.481398
Lammert Bouma (penningm.)tel.481457  Hillie Renkema   tel.481456 
Joop Miedema (vice voorz.)   tel.481305  Henk v/d Wal      tel.481385 
Janny Copeland                      tel.541862  

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden uit 
voor de ledenvergadering op maandag 29 maart 2010.
Deze zal plaatsvinden in mfc de Swingel; aanvang 20.00 uur.

Agenda

1. Ontvangst met koffie en thee
2. Opening
3. Mededelingen
4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 23 maart 2009
    De notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in de Swingel
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de penningmeester
7. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
8. Bestuursverkiezing

Aftredend: Joop Miedema
Het bestuur heeft Grietje Rooks bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen, 
tegenkandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor de vergadering. 

9. Rondvraag
10. Pauze
11. De heer Bouwe de Boer vertelt over duurzame energie, een onderwerp waar wij 

allemaal mee te maken hebben. Kunnen wij als dorp onze eigen energie volledig 
opwekken (windmolens, biogas, zonne-energie enz.)?

12. Sluiting

 Namens Plaatselijk Belang, 
 M. Nust-v. Buiten, secr.

Ik sjoch it kwea graach oer de holle, 
sei Klaas en hy troude mei in lyts wyfke.
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Informatie van de Stuurgroep N381

Besluit is definitief: N381 tot Donkerbroek 2x2!
Zoals u inmiddels weet heeft Provinciale Staten op woensdag 10 februari 2010 het 
Realisatiebesluit van de N381 Drachten - Drentse grens behandeld. Provinciale Staten 
hebben gekozen voor het meteen dubbelbaans uitvoeren van het trajectgedeelte 
Drachten - Donkerbroek. 

Met het Realisatiebesluit is de opwaar-
dering en aanleg van de N381 definitief en 
komt het uitvoeringskrediet beschikbaar.
Wijnjewoude loopt goed mee in deze ont-
wikkelingen. Plaatselijk Belang heeft  de 
Ontwikkelingsvisie Wijnjewoude e.o. 
klaar en de stuurgroep N381 is nu al ope-
rationeel. 
In de stuurgroep zitten: Anne Muller (voor-
zitter), Henk Heslinga, Hilly Renke-ma,  
Durk van der Veen, Wiebe Veenstra, Joop 
Miedema, Wiebe Pool, Joop van Bergen, 
Klaske de Vries (verslaglegging).
Adviseurs zijn: Willie Oldengarm (Tim-
paan Welzijn) en Jan Bakker (voorzitter 
Plaatselijk Belang) en Henk de Glee (Ge-
meente Opsterland).

Onder aansturing van de stuurgroep 
N381 gaan drie werkgroepen de ontwik-

kelingsvisie per deelgebied verder uit-
werken. 
- Werkgroep Wijnjewoude (Henk 

Heslinga & Joop van Bergen)
- Werkgroep Klein Groningen (Durk van 

der Veen & Wiebe Pool)
- Werkgroep Weinterp (Wiebe Veen-

stra)

De volgende stap die we gaan maken is 
om in overleg met de diverse buurten de 
samenstelling van deze drie werk-
groepen uit te breiden en verder vorm te 
geven.
De werkgroepleden zullen hiertoe de nodi-
ge acties plegen. Mocht u na lezing  
geïnteresseerd zijn om in een van de 
werkgroepen mee te willen draaien dan 
kunt u zich natuurlijk ook bij hen aanmel-
den.

Anne Muller

Nieuws van de Werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o.

Op 8 maart is het internationale vrouw-
endag. Deze dag wordt al sinds 1910 
gehouden en heeft sinds 1978 ook in 
Nederland betekenis. Amnesty grijpt de 
vrouwendag aan om specifiek aandacht 
te vragen voor de mensenrechten als het 
om vrouwen gaat. Een recente actie is de 
campagne: “Stop geweld tegen vrouw-

en”. Amnesty is dit jaar aanwezig en voert 
actie op de EVA-dag, die op vrijdag 12 
maart a.s. wordt gehouden in de Bethel te 
Drachten. Daar zullen ook leden van onze 
werkgroep zijn. 

Namens de werkgroep Amnesty Inter-
national Ureterp e.o.,  Hendrik Jan Haan-
stra.
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Activiteitenprogramma Witte Kerk Hemrik

7 maart - Moat dat no
Vier enthousiaste musici, met accordeon, gitaar en trekzak, zingen deze middag Ierse, 
Friese en Nederlandse liedjes van onder andere The Dubliners, Johnny Cash maar ook 
Friese liedjes uit de oude doos. Meezingen mag! 
Aanvang: 15:00 uur, entree: € 6,- p.p. kinderen t/m 12 jaar € 1,- p.p. inclusief kopje koffie 
of thee. 

14 maart - Trial and error en blokflui-
tensemble
Het vocaal ensemble, Trial and Error, 
onder leiding van Egbert Klazenga, 
bestaat uit 18 leden. Het repertoire is met 
name oude kerkmuziek uit de barok en de 
renaissance.  Er wordt vooral a capella 
gezongen.
Het concert wordt afgewisseld met optre-
dens van het blokfluitensemble van de 
Meldij uit Drachten en staat onder leiding 
van Broer Giesing. Dit concert levert vast 
en zeker een verrassende combinatie op 
en staat garant voor veel luistergenot. 
Aanvang: 15:00 uur, entree: € 6,- p.p. kin-
deren t/m 12 jaar € 1,- p.p. inclusief kopje 
koffie of thee. 

21 maart - Gerrit Breteler 
Vroeger als musicus al actief in o.a.  
Kneppel-freed, Haggis en Fling. Gerrit 
Breteler maakt poëtische liederen die hij 
zelf zingt. Hij wordt op piano begeleid 
door Gerrit Hager. 'Lit ús dêrom drinke' en 
'Dan is der gjin ûntkommen' zijn als CD's 
uitgekomen.
Aanvang: 15:00 uur, entree: € 10,- p.p. kin-
deren t/m 12 jaar € 1,- p.p. inclusief kopje 
koffie of thee. 

27  maart -. Meezingconcert  
De leerlingen van Liesbeth Riemersma uit 
Beetsterzwaag laten u horen wat zij alle-
maal al kunnen.
Ook zal er gelegenheid zijn om mee te 
zingen. Want wat is er nou leuker dan met 
elkaar te zingen en muziek te maken? 
Aanvang: zaterdagmiddag 16:00 uur
entree: € 6,- p.p. kinderen t/m 12 jaar       
€ 1,- p.p. inclusief kopje koffie of thee. 

28 maart - Kleinkunstkoor
Dit gemengde koor staat onder leiding 
van Meindert Bosklopper. Vaak treden ze 
buiten de gebaande paden door repertoi-
re of door cross-overs met andere kunst-
vormen. U kunt iets speciaals verwach-
ten.
Aanvang: 15:00 uur, entree: € 6,- p.p. kin-
deren t/m 12 jaar €1,- p.p. inclusief kopje 
koffie of thee. 
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Ledenvergadering uitvaartvereniging EDD

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering
van uitvaartvereniging “Eert de Doden.” In Wijnjewoude op maandag 15 maart 2010 
aanvang 20.00 uur in M.F.C. “De Swingel” in Wijnjewoude.                                                                                                                                  
 
Agenda.
1 Opening.
2 Notulen vergadering {16 maart 2009.}
3 Jaarverslag secretaris.
4 Verslag kascommissie. Joh Oedzes en J de Boer
5 Benoeming kascommissielid.
6 Verslag penningmeester.
7 Mededelingen.
 * Vaststellen ledenkortingsbedrag
 * Informatie uitvaartverzekering
 * Vooisrapport
 * Website

Pauze
8 Discussiepunten

* Waarom lid zijn van een plaatselijke  uitvaartvereniging?
* Hoe zien we er als vereniging over 10 jaar uit?

10 Bestuursverkiezing aftredend dhr R v/d Woude
11 Rondvraag.
 12 Sluiting.

 Graag tot ziens op de ledenvergadering.
Bestuur uitvaartvereniging E.D.D.

Nieuwsbrief voor de leden van Uitvaartvereniging
“Eert de Doden” Wijnjewoude.

Uitvaartvereniging “Eert de Doden” - is een vereniging die uitvaarten verzorgt voor 
leden en niet leden en is lid van de Friesche Federatie van uitvaartverenigingen. Dit is 
een overkoepelend orgaan van 220 uitvaartverenigingen. De Friesche Federatie is 
aangesloten bij NARDUS, een landelijk orgaan, dat de belangen behartigt van alle vere-
nigingen die zonder winstoogmerk de uitvaarten van hun leden verzorgen.

Leden kunnen de uitvaart laten uitvoeren 
zoals zij wensen. Omdat wij scherpe af-
spraken hebben met uitvaartverzorging  
v/d  Zwaag uit Heerenveen is deze door-
berekend in de vergoeding. Onze vereni-
ging is gevestigd in Wijnjewoude. Als er 
leden verhuisd zijn dan dit even doorge-
ven aan de penningmeester mevr G.v.d 
Wier-v.d Meulen.

Het lidmaatschap van de uitvaartverenig-
ing bedraagt momenteel per lid € 15.- per 
jaar.
De bedragen van de contributie en leden-
vergoeding worden ieder jaar opnieuw 
vastgesteld op onze Jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering.
Kinderen zijn gratis lid bij één van de 
ouders of verzorgers tot 18 jaar.
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Jeugdleden die dit jaar 18 jaar worden, wil-
len die dit dan zelf doorgeven aan de pen-
ningmeester, daar zij anders geen lid zijn 
en dus ook geen aanspraak op de vergoe-
ding kunnen maken.
Als lid van “Eert de doden” ontvangt U, 
wanneer men lid is vanaf 18 jaar, een kor-
ting van € 900,- op uw uitvaart-rekening, 
mits de uitvaart wordt verzorgd door de 
vereniging. Dit bedrag is niet voldoende 
voor de totale kosten.

Mocht u het verschil van de kosten van uw 
uitvaart willen bijverzekeren, adviseren 
wij een somma {geldbedrag}verzekering. 
Geen 'natura verzekering”(uitvaartpakket 
met hoge kosten).
In alle gevallen dient er vooraf contact te 
worden opgenomen met de vereniging.
Indien hieraan niet wordt voldaan dan 
heeft men geen recht meer op de ledenk-
orting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van het bestuur.

Tot ziens op de ledenvergadering 15 maart 2010

Bestuur uitvaartvereniging “EERT DE DODEN”

Voorzitter    dhr. B. Dijkstra 0516-481918
Secretaris    dhr. J.L. Posthumus 0516-481205
Penningmeester mevr. G. v/d Wier-v/d Meulen 0516-481880
                        dhr. R. v/d Woude  0516-481391
                    mevr. A. Drent-Hoekstra 0516-481590

Wij houden het graag persoonlijk!

Even het volgende

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

Weinterp 1
9241 HB  Wijnjewoude

kunt u voor 
bloemstukken 
ook terecht bij:

www.drukkerijpool.nl  
Tel.: 0516 - 48 15 97

drukkerij

kunt u voor 
rouwbrieven 

ook terecht bij:

Veel mensen denken dat wanneer het drukwerk en de bloemstukken 
via de bode worden geregeld, het werk dan in Wijnjewoude wordt 

uitgevoerd, maar dit is niet het geval. Als u wilt dat dit wel gebeurt dan 
kunt u het beste zelf contact met ons opnemen.
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Tel.:
Mobiel:
E-mail:

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

Voor alle tegelwerk

badkamers & toilet

keukens & vloeren

Wijnjewoude 

Lid van:

Voetverzorging Marijke

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

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

Hendrik van der Heide

06 - 46 18 12 04

info@aforum.nl    aforum.nl

 

Gediplomeerd pedicure
Aantekening: diabetes
Aantekening: reuma
Ook voetreflexologie
Ook bij u thuis
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Willedei 2010

Op 4 september 2010 vindt de 7de Willedei plaats in het centrum 
van Wynjewâld. Op verschillende podia zal weer een keur van 
artiesten optreden.
Mocht u ook willen optreden dan kunt u zich aanmelden bij Kees 
Hiemstra, te bereiken op telefoonnummer 0516-471426 of u meldt 
zich aan via willedei@wijnjewoude.net

Daarnaast wordt er ook weer een ge-
zellige markt/braderie georganiseerd en 
daar zult u in ieder geval de stand van 
Veilig Verkeer Nederland tegenkomen, 
waarin u kunt kennismaken met de rijsi-
mulator. Ook de VVV heeft zich weer 
aangemeld, zij zullen weer vertegen-
woordigd zijn met de 7 ½ meter lange 
sjoelbak.
Om deze Willedei goed te kunnen organi-
seren zijn we op zoek naar dorps-genoten 
die ons daarbij willen onder-steunen. De 
oproep in De Bân van februari heeft in 
ieder geval een reactie opgeleverd en 
daar zijn we erg blij mee maar nog wat 
meer hulp is van harte welkom.

Bestuursleden gevraagd
Wij zoeken dorpsgenoten die de huidige 
bestuursleden willen ondersteunen bij 
hun taken. Deze ondersteuning geldt 
zowel in de voorbereiding als ook op de 
Willedei zelf.

Vrijwilligers gevraagd via verenigingen.
Welke vereniging is bereid om met een 
groepje leden op 4 september 2010 de 
Willedei te ondersteunen? Als tegen-
prestatie ontvangt de vereniging een 
(kleine) bijdrage voor de verenigingskas.

Voor vragen en reacties kunt u bellen met 
Grietje Rooks, te bereiken op tel.nr 0516-
491350 of 06-51070901.

Concours Hippique Wynjewâld Hynstedei

De sneeuw hebben we pas sinds enkele weken achter ons. Toch 
wordt het alweer de hoogste tijd om te gaan trainen voor het concours 
Hippique Wynjewâld Hynstedei. Op zaterdagmiddag 12 juni a.s. is 
het alweer zover. Naast de rubrieken voor de rijders van Taveno en 
Friezen is er volop gelegenheid voor liefhebbers van de tuigpaarden-
sport die niet over een rijvergunning beschikken, om hun
prestaties te meten aan anderen zonder rijvergunning en om aan het publiek te laten 
zien wat zij allemaal in hun mars hebben. En voor de kinderen is er uiteraard ook weer 
een speciale rubriek! Dus tuigpaardrijders…….. achter de kachel vandaan en aan de 
slag om op het juiste moment in topvorm te zijn en te kunnen presteren tijdens de 
Hynstedei.
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
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Oorlogsverhalen

Deze keer aandacht voor de noodlanding van de Amerikaanse B17 bommenwerper op 
26 november 1943 op de  heide van Duurswoude. In de tijd dat de heide er nog heel 
anders uit zag dan tegenwoordig. De bossen die wij kennen waren  nog niet aang-
eplant. Het was een open uitgestrekt gebied. In de verte kon men Waskemeer en 
Donkerbroek zien liggen. De Duitsers hadden bij Donkerbroek een uitkijkpost gebouwd 
en van hieruit was de wijde omgeving te overzien en te controleren. Op die grote stille 
heide stond/staat  achter de kerk het huis van de familie Duursma (nu  Prummel). 

Mevr. K. Stoker-Duursma (94), vertelt 
haar verhaal over de gebeurtenissen van 
toen. Waar haar moeder, broers Jan en 
Roel en zus Jantje zo nauw bij betrokken 
raakten. 
 ” Ik was getrouwd met Jurjen en woonde 
in het Brouwershûske tegenwoordig 
Duerswald 96.  Ik weet nog dat het op een 
zaterdag was zo rond de middag. Ik zag 
wel een vliegmachine heel laag overko-
men, maar ik was druk bezig met mijn huis-
houding en schonk er geen aandacht aan. 
Even later zag ik al dat volk lopen, alle-
maal richting de heide. Toen begreep ik 
wel dat er iets mis was, maar ik zat met 
kleine kinderen en kon er niet naar toe.
Toen mijn man thuis kwam ging hij naar de 
heide. Weer thuisgekomen vertelde hij, 
dat hij erg was geschrokken, want het 
vliegtuig was wel heel dicht bij Beppe's 
huis neergekomen”.
“De volgende dag wilde ik even bij mijn 
moeder op bezoek. Met de kleine Jinke in 
de kinderwagen liep ik naar de heide. Bij 
een bosje riep er iemand “Halt” ik mocht 
niet verder. Maar ik dacht; ik laat me niet 
wegsturen en vertelde de Duitse soldaat 
dat ik mijn moeder wilde bezoeken die 
hier woonde. Hierna gaf de Duitser toch 
toestemming, maar verder dan de woning 
mocht ik niet komen. Toen zag ik dat de 
hele omgeving was afgezet en het wemel-
de er van de Duitsers”.

Binnen hoorde zij het verhaal van haar 
moeder en broers en zus.
Men zou net aan tafel toen moeder naar 
buiten keek. In de lucht zag ze een groot 
gevaarte op het huis aankomen. “It liket 

wol of der in jarrebak in de loft hinget” riep 
moeder. In paniek vluchtten ze het huis uit 
en zagen de bommenwerper achter hun 
huis in de heide terecht komen. Bij de 
bewoners zat de schrik er goed in. 
Beseffende dat het maar weinig had 
gescheeld of het hele huisje en zij zelf 
waren weggevaagd.

Na de noodlanding  kwamen al snel de 
eerste bemanningsleden uit het vliegtuig. 
Van alle kanten kwamen de mensen toe-
stromen. Dokter Berghuis was een van de 
eersten, maar ook de mensen uit het ver-
zet zoals Wietze Eizenga en Ruurd 
Boonstra waren snel ter plaatse. Wietze 
Eizenga, die Engels sprak, loodste zo 
snel mogelijk de bemanning weg. Drie 
bemanningsleden bracht hij onder bij 
boer Popke Postma (nu Ald Duerwâld 6) 
die een schuilplaats in het hooi had. Eén 
bemanningslid was gewond geraakt en 
niet in staat te vluchten. Op een stoel 
naast de woning van de Duursma's ver-
zorgde dokter Berghuis het been van de 
man en werd daarna vermoedelijk naar 
Drachten gebracht.
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De overigen vluchtten langs of door de 
waterlossing naar de Leidijk waar ze in de 
omgeving van Petersburg met een auto 
naar een schuilplaats werden gebracht. 
Door dit snelle optreden van de mensen 
uit het verzet ontkwamen de 10 beman-
ningsleden aan de Duitsers en hun hand-
langers. Waarschijnlijk zagen de Duitsers 
vanuit hun uitkijkpost het vliegtuig wel 
neerkomen.

De familie Duursma stond hierna nog 
meer angstige momenten te wachten. 
Drie dagen later kwamen er andere 
Duitsers. Men sommeerde de hele familie 
Duursma naar buiten te komen en op een 
rij voor het huis te gaan staan. Nu begon 
de ondervraging. Terwijl  het geweer gela-
den op hen gericht bleef, moest elk vertel-
len of ze de bemanning hadden gezien en 
waar die was gebleven. Maar de 
Duursma's zeiden helemaal niets, alle 
vier hielden ze de kaken stijf op elkaar. 
Gelukkig had dit voor hen geen verdere 
gevolgen. 

De Duitsers hadden alleen de B17 F. 
Flying Fortress van de Amerikanen in han-
den. Maanden waren ze bezig om alle 
apparatuur er uit te halen en het waarde-
volle metaal met wagens af te voeren 
naar de tramwissel op Weinterp. Zolang 
de ontmanteling bezig was, lagen de 
Duitsers ingekwartierd bij de Duurs-ma's. 
In de zelfde kamer waar moeder in de bed-
stee sliep, lagen er elke nacht een stel 

Duitsers op de vloer te slapen. Het moet 
een nare tijd geweest zijn maar de 
Duursma's schikten zich in hun lot. 
Gelukkig waren het volgens de Duurs-
ma's  geen “slechte” Duitsers. 

De B 17 had de haven van Bremen 
gebombardeerd en was kort daarna op de 
terugreis aangevallen door  Duitse 
jagers. Daarbij had de B17 bommen-
werper zijn twee rechter motoren verlo-
ren. Het toestel was hierdoor vrijwel onbe-
stuurbaar geworden en zou haar thuisba-
sis Engeland nooit halen. Eén boord-
schutter was bij de beschietingen aan zijn 
been gewond geraakt. De piloot Les 
Amundson, had vanuit de lucht de heide 
verkozen om de noodlanding te maken. 
Daarbij had hij het huisje van de Duursma 
's niet gezien.
Het was dan ook een enorme schrik voor 
de piloot toen opeens het huisje voor hem 
opdook. Gelukkig had hij nog net genoeg 
vaart om er rakelings overheen te sche-
ren. Bij de landing trok het vliegtuig een 
lang diep spoor door het land om net in de 
heide tot stilstand komen. 

Voor de inwoners van ons dorp was het 
een hele bezienswaardigheid. Men had 
nog nooit van zo dichtbij een bommen-
werper gezien. Alle dagen hoorden de 
mensen ze overvliegen en zagen zij ze als 
kleine stipjes tussen de wolken. Nu lag er 
één in de heide, veel groter dan het huis 
aan het Breeberchspaed. 
De B17 F, Vliegend Fort genoemd, had 
een lengte van 22.70m een hoogte van 
5.80m en een spanwijdte van 31.60m. 
Alle tien bemanningsleden overleefden 
de crash en de oorlog. Wietze Eizenga 
bleef altijd contact met de piloot onder-
houden. Op 16 mei 2002 kwam de piloot 
Les Amundson met Wietze Eizenga nog 
eenmaal naar de plaats van de crash  kij-
ken en ontmoette daar opnieuw Jan 
Duursma. Dit was hun laatste ontroer-
ende ontmoeting. “ Brave people” zei de 
Amerikaan, die Friezen, die zich toen met 
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Open Podium
in jarige 'Toplocatie de Swingel'.

Het MFC de Swingel heeft onlangs een podium en een licht- en geluidsinstallatie kun-
nen aanschaffen, mogelijk gemaakt door een subsidie van het Oranje Fonds. Eind 
vorig jaar heeft het Oranje Fonds dorpshuizen opgeroepen om met plannen te komen 
in het kader van het project 'Toplocaties in actie'. MFC de Swingel heeft - zoals u eerder 
hebt kunnen lezen - aan de oproep gehoor gegeven en met succes. Nu is de tijd geko-
men om het podium feestelijk met elkaar in gebruik te nemen!

gevaar voor hun eigen leven voor ons heb-
ben ingezet. 
De familie Stoker weet de juiste plek van 
de crash nog aan te wijzen. Daar het fiets-
pad de bocht neemt en dan iets omlaag 
gaat, is de plek nog lang te zien geweest. 
Nu is het begroeid met boompjes en niet 
meer herkenbaar.

Wij kunnen  op het fietspad achter het 
huisje nog eens afstappen en met de 
afmetingen van het vliegtuig een voor-
stelling van de crash maken.
  
Met dank aan mevr. K. Stoker-Duursma

Annie.

De Swingel bestaat dit voorjaar ook nog 
eens 10 jaar! Geen betere reden denk-
baar voor een feestje. Dit willen we doen 
in de vorm van een open-podium-avond 
van en voor inwoners van ons dorp. De 
avond zal worden gehouden op vrijdag 4 
juni 2010. Later volgen hierover via de 
Bân meer details, maar nu reeds willen 
we een oproep plaatsen aan inwoners, 
verenigingen, koren, bands, enzovoort, 
om zich aan te melden voor een optreden 
op deze avond. 
Het is de bedoeling dat een zo breed 
mogelijk scala aan (culturele) activiteiten 
de revue passeert. Alle ideeën voor optre-
dens: zang, muziek, dans, of andere  
serieuze of gekke, nieuwe of oude, slap-
pe, gouden en grappige acts kunnen wor-
den aangemeld. Om zoveel mogelijk men-
sen een kans te geven zullen de optre-

dens/acts beperkt van duur moeten zijn. 
Hoeveel tijd er straks per optreden 
beschikbaar zal zijn, hangt af van het aan-
tal aanmeldingen.
We roepen je/jullie op je optreden uiter-
lijk 1 mei a.s. aan te melden via mfcde-
swingel@wijnjewoude.net of telefonisch 
bij een van de volgende bestuursleden: 
Regina Ridder, tel 0516-481516 of
 Alie Blaauwbroek, tel 0516-481307. 

Laat weten wat voor optreden je (jullie) 
doet, met hoeveel mensen, en hoeveel 
tijd je denkt nodig te hebben. Wij zorgen 
voor podium, licht en geluid. 

We hopen op veel aanmeldingen en een 
avond om niet te vergeten.
Het bestuur van MFC de Swingel

Ik sjoch it kwea graach oer de holle, 
sei Piet en hy troude mei in lyts wyfke.
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Dorpssteunpunt.

Deze keer komen we terug op het stukje 
in de vorige Bān, waarin het ging over 
Regelhulp, en dat u dat kunt vinden op het 
internet. Niet iedereen heeft de be-
schikking over een computer, en daarom 
willen we u erop wijzen dat het 
Dorpssteunpunt  een computer heeft, met 
internet verbinding. Ook is er een printer 
aanwezig zodat we eventuele formulieren 
of informatie voor u uit kunnen printen.

Sinds kort hebben we ook een e-mail 
adres: dspwijnjewoude@gmail.com, u 
kunt ons dus ook mailen als u vragen 
hebt. Op de woensdagochtend lezen we 
deze dan en krijgt u antwoord van ons.

In de volgende Bân vindt u een enquête 
van het Dorpssteunpunt.
We willen u nu al vragen deze voor ons in 
te vullen, zodat we met uw antwoorden 
verder kunnen werken aan een zo goed 
mogelijk functionerend Dorpssteunpunt!

Graag tot ziens in de Swingel op de 
woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur.

Alie Blaauwbroek.

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

 

Themabijeenkomst 
Respijtzorg 

voor mantelzorgers

Op dinsdag 23 maart a.s. organiseert 
Informatiepunt Wmo in samenwerking 
met Timpaan Welzijn een bijeenkomst 
voor mantelzorgers met als thema “Res-
pijtzorg". Respijtzorg is een ander woord 
voor Vervangende Zorg.  Even tijd voor 
jezelf nemen, het klinkt zo van-
zelfsprekend en logisch. Voor mantel-
zorgers is dat meestal niet zo eenvoudig: 
de zorg moet overgenomen worden. Voor 
veel mensen is het overdragen van zorg 
aan iemand anders niet gemakkelijk. 
Mantelzorgers zelf hebben er geen goed 
gevoel bij (bijv. schuldgevoel) of degene 
die verzorgd wordt, wil juist niet dat een 
ander hen verzorgd. Toch is het voor de 
mantelzorger soms nodig er even uit te 
gaan om het vol te kunnen houden. 
In deze bijeenkomst worden meerdere 
vormen van respijtzorg besproken, voor 
jong en oud. Standby Fryslân en Zorg-
boerderij 't Zuiderstee uit Drachten vertel-
len in deze bijeenkomst wat zij kunnen bie-
den aan vervangende zorg.    De bijeenk-
omst begint om 13.30 uur en duurt tot 
16.00 uur en vindt plaats in Activitei-
tencentrum "It Klaverblêd", De Bou 33 te 
Beetsterzwaag. Deelname is gratis. Voor 
opgave of informatie kunt u bellen met 
Geertje Miedema, tel. 0512-384058. Ook 
wanneer er problemen mochten zijn met 
vervoer en/of oppas kan dit nummer wor-
den gebeld. Mailen kan ook: g.miede-
ma@timpaanwelzijn.nl.                                 

 Opgave kan tot 16 maart.
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Iets te vieren, reünie, vergadering

Warm - koud buffet /

BBQ / Koffietafel

Gezellige zaal, privé terras

Biedt allerlei mogelijkheden.

Mjumsterwei 16
9243 SK Bakkeveen
tel. 0516 541493

- aanleg

- advies 

- onderhoud

0516-480802

Wijnjewoude

Voor nieuw-, verbouw en renovatie,

ook voor: kozijnen, ramen en deuren.

Rinse Taekema    Tel.: 06 - 46 03 84 42

Tolleane 26 - 9241 WH  Wijnjewoude

E-mail: taekematimmerwerken@hetnet.nl 
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Dorpsfeest 2010
  

Beste dorpsgenoten,

Hierbij weer enkele mededelingen over het dorpsfeest, dat van 16 t/m 19 juni 2010 
wordt gehouden. Manuel Boer heeft het bestuur verlaten; Manuel bedankt voor je inzet. 
Inmiddels is het bestuur versterkt met de komst van Ciska Betten en Pieter van 
Leeuwen; we wensen Ciska en Pieter een plezierig tijd.

Het thema van dit jaar is: “Een goet fout veest” 

Zoals het er nu naar uitziet speelt het Nederlands elftal tijdens het WK in Zuid-Afrika op 
zaterdag 19 juni om 13.30 uur tegen Japan. Daarom hebben we besloten het program-
ma voor de zaterdag een beetje om te gooien.

Het programma in vogelvlucht: 
- Woensdagavond; rommelmarkt op het feestterrein, in samenwerking met VVV.
- Donderdagavond; touwtrekken.
- Vrijdagmorgen; net als vorig jaar verzorgt Dolf Moed dit jaar het theaterpro-

gramma  voor de schoolgaande jeugd.
- Vrijdagavond; vanaf 17.00 uur playbackshow voor alle kinderen van de basis-

school (tot 20.00 uur) met speciale jury; Tim Douwsma, Mega Mindy en de 
Paashaas. Daarna vanaf 21.00 uur playbackshow voor volwassenen met mede-
werking van drive-in show Daylight.  

- Zaterdagochtend;  zeskamp voor de buurten, vanwege het voetbalschema.
- Zaterdagmiddag; vanaf 13.30 uur voetbal (Nederland – Japan) kijken op een 

groot scherm in de feesttent.
- Zaterdagavond; vanaf 19.00 uur tot ± 21.00 uur een ?? intermezzo; invulling 

volgt later. Daarna, live muziek met een band.

Opgave voor het touwtrekken en de zeskamp kan per E-mail: dorpsfeestwijnjewou-
de@home.nl  of per telefoon: 0516 – 481823 (Alie Meestringa).

Dan nog een verzoek;
Voor de verspreiding van het programmaboekje gebruiken we de contactpersonen uit 
de verschillende buurten zoals die bij ons bekend zijn en zoals deze geregistreerd 
staan op www.wijnjewoude.net bij de buurtverenigingen.
Daarom bij deze het vriendelijke verzoek eventuele wijzigingen in het bestuur van de 
buurtvereniging tijdig aan ons door te geven.

Namens Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude,
Jeroen Malewicz
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Beroep onder de Loep

Ik ben Gerard Drent en woon aan de Noormanstrjitte in Wijnjewoude. Ik ben werkzaam 
bij de  Kredietbank Nederland in Leeuwarden. Dit bedrijf is gericht op financieel beheer 
en schuldsanering van particulieren.

Wat houdt dit beroep in?
Budgetbeheer is er op gericht evenwicht 
te brengen in de inkomsten en uitgaven 
van de financiële huishouding van cli-
ënten. Van een cliënt wordt geacht dat het 
volledige inkomen bij ons in beheer komt 
waarna wij zorg dragen voor een even-
wichtige verdeling van het geld. Wekelijks 
wordt er dan een vast bedrag overge-
maakt aan de cliënt en daarnaast wordt 
van het inkomen alle vaste lasten en alle 
incidentele facturen betaald. Tot slot 
wordt een gedeelte van het geld, waar 
mogelijk, gespaard om voor grotere uitga-
ven wat geld achter de hand te hebben of 
wordt er geld naar eventuele schuldeisers 
overgemaakt. Momenteel beheer ik op 
deze manier voor 160 huishoudens de 
financiën. 

Waarom ben je budgetbeheerder 
geworden?
Hiervoor had ik een functie die meer boek-
houdkundig was bij een commer-cieel 
bedrijf. Alles was hier gericht op omzet en 
winst. In mijn huidige baan komt veel 
meer de sociale kant naar voren. Het werk 
wat wij verrichten is er op gericht de klant 
te helpen bij zaken waar deze zelf, al dan 
niet tijdelijk en door omstandigheden, niet 
toe in staat is. 

Wat voor opleiding heb je hier voor 
gevolgd?
Voor de functie is minimaal MBO niveau 
vereist, bij verkeur gericht op het bankwe-
zen of de opleiding sociaal juridische 
dienstverlening. Zelf heb ik de bancaire 
opleiding op het MBO gevolgd en vervol-
gens heb ik me nog aan de HBO-
opleidingen MER en CE gewaagd. 

Over welke capaciteiten moet je 
beschikken?
Een vaste dagindeling is vooraf niet te 
maken dus flexibel moet je zeker zijn. Elk 
moment kan er een telefoontje, email of 
schrijven binnenkomen waarop direct 
actie moet worden ondernomen. Daar-
naast is het belangrijk dat je goed met 
mensen kan communiceren op meerdere 
niveaus. 
Helaas werkt niet iedereen altijd even 
goed mee dus ook met teleurstelling moet 
je goed om kunnen gaan. Tot slot is cijfer-
matig inzicht zeer belangrijk

Waarom is dit beroep zo leuk?
Geen dag is hetzelfde. Iedere dag dat ik 
naar mijn werk toe rijdt is het weer de 
vraag wat er die dag zal gaan gebeuren. 
Daarnaast geeft het een goed gevoel dat 
je mensen kan en mag helpen bij zaken 
die ze zelf niet goed kunnen doen. 

Waar stoor je je aan in dit werk?
Sommige bedrijven hebben een admini-
stratief proces wat van geen kant deugt. 
Dit vaak ten nadele van hun klanten. Hoe 
vaak ik in mijn werk onrecht tegenkom als 
gevolg hiervan, daar word ik soms moe-
deloos van. Voorbeelden zal ik maar niet 
noemen, maar ik heb een paar bedrijven 
waar ik persoonlijk nooit zaken mee zal 
doen.

Wat zijn je hobby's en heb je hiervoor 
nog tijd?
Als speler/elftalleider ben ik actief bij het 
2e elftal van ODV. Daarnaast klaverjas en 
schutjas ik bij gelegenheid en bezoek 
bijna alle thuisduels van Ajax. Mocht ik 
nog tijd over hebben dan mag ik graag 
een boek of tijdschrift lezen.



16.

Wat is je laatst gelezen boek?
Het laatst gelezen boek is “het laatste jury-
lid” van John Grisham welke ik afge-lopen 
week heb uitgelezen. Ik ben nu begonnen 
aan een andere titel van deze schrijver 

e
“De aanklacht.” Dit is het 12  boek op rij 
dat ik van deze schrijver lees.

Wat is je levensmotto?
Probeer elke dag zoveel mogelijk te 
genieten.

Klaske.

Kinderen op vakantie
 
Kinderen willen graag op vakantie. Vakantie om even bij te komen 
van vervelende omstandigheden. Sommige kinderen wonen erg 
klein, sommige kinderen hebben ouders met veel problemen, 
sommige kinderen moeten al veel te vaak grote mensen zijn. 
Pax Kinderhulp haalt al jaren zulke kinderen naar Nederland.

Ook dit jaar willen we kinderen uit Berlijn een gezellige vakantie in Nederland bezorgen. 
We zoeken gastgezinnen - jong en oud - die zo'n kind een fijne logeervakantie willen 
geven. De kinderen komen van 10 juli t/m 30 juli. Doet u mee? Wilt u meer informatie?
Bel dan Frans Pool, tel.: 0516 – 48 15 97.  U kunt ook op www.paxkinderhulp.nl kijken. 

Ouderensoos 
Wijnjewoude

Woensdag 17 februari waren we weer bij 
elkaar. Mevr Timmermans bracht haar 
Willeke  Alberti  Play Back show. Het was 
heel mooi en echt gezellig. 
Onze eerstvolgende soos is op woensdag 
17 maart. Dan hoopt dhr. Jeen van den 
Berg bij ons te zijn om ons te vertellen 
over zijn schaatscarrière. Dit belooft weer 
een hele mooie middag te worden. 
Maar eerst is er een spelmiddag in de 
Bining in Hemrik op donderdag 11 maart. 
Dan zullen we met de andere dorpen in 
Opsterland onze krachten meten. We ver-
trekken  om 12.00 uur want we moeten 
om 12.15 uur aanwezig zijn. Ons soos-
programma is dus donderdag 11 maart 
spelmiddag Hemrik en woensdag 17 
maart Jeen van den Berg om 14.00 uur in 
gebouw de Driehoek.

Het bestuur.
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ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

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

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

zaak
mobiel
e-mail

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

roelofdejong@freeler.nl

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

Roelof de Jong

website: www.dejongautosenmachines.nl

:
:
:

de jong auto’s      machines&

Kraanwerk

J.R. Bouma

voor alle Midikraanwerkzaamheden en
Minitrekkerwerk (1 m. breed) met toebehoren.

Weinterp 44 - Wijnjewoude - tel.: 06 - 11 29 21 16

aannemer - en timmerbedrijf

Bremerheide 20   Wijnjewoude    Tel.: 0516 - 481383

ook voor kunststofkozijnen 

gevelbekleding en windveren

www.schoonheidssalonanita.com

Noormanstrjitte 9 
Tel.  0516 - 54 21 15

Kadeautip:

Jeugdbehandeling

€ 25,-



18.

Via vele omzwervingen is de pen dan bij ons aangekomen.
Wij zijn Jelke en Antje van Bruggen, één van de bevriende boeren 
waar Johan Oedzes nog wel eens in de melkput staat. Jelke is een 
geboren en getogen Duurswouder en heeft altijd gewoond op Ald 
Duerswald 3. Hier wonen zijn beide broers nog steeds. Antje heeft 
haar jeugd doorgebracht in Leek/Tolbert. Een grensgeval volgens 
velen: Geen echte Groningse, maar ook geen Friezin. Ik voel me wel 
een Groningse, maar heb het hier in Friesland erg naar mijn zin.

Geef de pen door

Om enige vooruitgang in het boeren-
bedrijf te bewerkstelligen, moest er voor 
Jelke een andere boerderij gekocht wor-
den. Op het Ald Duerswald was geen toe-
komst voor Jelke als boer. (Te dicht bij het 
bos en geen ruimte om een ligboxen-stal 
te bouwen).  Een bedrijf met toe-
komstperspectief werd gevonden aan de 
Mounleane 11, alwaar wij nu wonen. Na 
enige jaren met ons beiden werd ons 
gezin uitgebreid met 3 kinderen: Arjen 
(15), Froukje (13) en Hildi (9). Arjen gaat 
nu naar de Burg. Harmsmaschool in 
Gorredijk, Froukje naar het Drachtster 
Lyceum en Hildi zit nog op It Twaspan.
Antje is werkzaam bij een groothandel in 
systeemplafonds in Leek. Eerst fulltime, 
maar ondertussen parttime.  Ik ben, op 
papier, werkzaam als administratief mede-
werkster, maar in de praktijk ben ik, zoals 
ze mij noemen, een uitzendkracht in vaste 
dienst. Ik heb alle afdelingen door-lopen 
en waar nu iemand nodig is wordt ik ing-
ezet. Momenteel is dat als telefoniste met 
neventaken.
Om hier een beetje ingeburgerd  te raken 
ben ik bij de plaatselijke toneelvereniging 
gegaan en heb in een aantal leuke toneel-
stukken mee mogen doen. Al-hoewel ik in 
het dagelijkse leven geen Fries spreek, 
waren mijn rollen wel Friestalig. Helaas, 
door een gebrek aan heren, wordt er niet 
meer opgetreden. Wat ik persoonlijk erg 
jammer vind.
Het boerenbedrijf wordt nog met plezier 
uitgeoefend, waarbij Jelke hulp heeft van 
zijn beide broers en ondertussen ook van 
Arjen.  Aan de Mounleane is het bedrijf 
gegroeid van 27 naar 75 melkkoeien. Dit 

is zo mooi te doen voor Jelke en mede 
dankzij de hulp van zijn broers kunnen we 
bijna al het werk zelf uitvoeren.
Voor Jelke is de boerderij zijn lust en zijn 
leven, zijn werk en hobby. Verder vindt hij 
klaverjassen erg leuk. Eén keer per jaar 
ontkomt  Jelke er niet aan en gaat hij met 
het gezin op vakantie. Tijdens deze 
vakanties  melkt Johan altijd voor ons.
De kinderen zitten allemaal op korfbal bij 
korfbalvereniging VKC uit Siegerswoude. 
Ze beoefenen deze sport met veel plezier. 
Hildi breng ik nog heen, maar Arjen en 
Froukje fietsen 3 maal in de week naar 
Siegerswoude (voor- en najaar) of 
Ureterp (winters). Zelf heb ik als hobby 
kaarten maken. Vorig zomer heb ik voor 
het eerst een kaartenrek bij de weg gehad 
om mijn kaarten te verkopen. Je kan wel 
heel veel maken, maar op den duur heb je 
veel kaarten over welke je zelf niet ver-
stuurt. Ik moet zeggen dat de verkoop mij 
goed bevallen is en deze zomer zal de 
oranje parasol de kaarten bij de weg 
wederom beschermen tegen teveel zon-
licht. Via internet zijn mijn kaarten ook te 
koop (Marktplaats -Hobby en vrije tijd- zelf-
gemaakte kaarten) en ik heb al een paar 
keer op bestelling kaarten gemaakt. 
Verder ben ik nu bezig met het maken van 
cadeautjes van keuken- en theedoeken, 
gastendoekjes, handdoeken en was-
handjes. Deze cadeautjes zijn, net als de 
kaarten bij mij thuis te koop en dit jaar ook 
op de Willedei. Al met al is het nog een 
heel verhaal geworden. Wij willen de pen 
graag doorgeven aan Johannes en Erna 
Boonstra.

Jelke en Antje van Bruggen.
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Volleybalvereniging DWS

Hallo!!!
We wilden weten of er in Wijnjewoude misschien belang-
stelling was voor jeugd volleybal.... welnu dat hebben we 
geweten!!!

Op onze oproep voor 8 tot 14 jarigen om langs te komen bij de "probeerlessen" kwamen 
meteen de eerste keer al 17 kinderen op af. Geweldig!! En ook bij de volgende lessen 
bleven ze komen! We gaan er dus voor. Vanaf donderdag 4 maart gaan we officieel van 
start  van half 5 tot half 6. Afhankelijk van het aantal kinderen wordt er dan nog bekeken 
of het haalbaar is de ploeg te splitsen i.v.m. de leeftijdsverschillen.(En als iedereen blijft 
komen dan gaan we dat zeker doen.) Wat natuurlijk ook betekent dat we nog wel meer 
nieuwe leden kunnen gebruiken. Dus...ben je zo rond de 8 tot 14 jaar en wil je het vol-
leyballen wel eens proberen? Kom dan eens een les met ons meedoen en kijk of het 
ook iets voor jou is...
Wil je meer informatie dan kun je terecht bij Bertha Langhout tel. 0516 - 481772

In de Bân van februari is door een fout geen balsponsor vermeld. Daarvoor mijn 
excuus. Er komen dan ook in de maand maart zes balsponsors in de Bân, voor de 
maand februari waren dat J. Posthumus kraanbedrijf en Mr. N.A. Veninga Fb Partner in 
belastingzaken uit Wijnjewoude en C. van der Hauw betonbouw uit Joure. 
De balsponsors voor de maand maart zijn: SHP bouwbedrijf, Bakker v/d Molen en  
Hoveniersbedrijf  M. Veenstra allen uit Wijnjewoude. Allemaal hartelijk bedankt !!!

Wedstrijdschema
Do 4 maart 19:15 uur DWS  DS 2 – V.C.S DS 2 De Wier

20:15 uur Kwiek DS 3 – DWS DS 1 De Boppeslach
20:15 uur De Roeken/DV...HS 3 –DWS HS 2 De Doelstien
20:15 uur DWS HS 1 – Turfst.-Drac..HS 2 Sportcentrum..Dr

Do 11 maart 19:15 uur S.v Oerterp DS 4 – DWS DS 2 MFC de Swingel
20:15 uur DWS DS 1 – R.S.O DS 1 MFC de Swingel
21:15 uur DWS HS 2 – SCS HS 3 MFC de Swingel
21:15 uur Turfst.-Drac..HS 3 – DWS HS 1 Sportcentrum Dr.

Do 18 maart 19:15 uur DWS DS 2 – HVC DS 4 MFC de Swingel
20:15 uur DWS HS 1 – SCS HS 2 MFC de Swingel
21:15 uur Vc Buitenpos..DS 1 – DWS DS 1 V.d. Bij-Hal
21:15 uur V.C.S HS 4 – DWS HS 2 Surventohal

Do 25 maart 19:15 uur DWS DS 1 – HVC DS 2 MFC de Swingel
20:15 uur V.v.Tijnje DS 1 – DWS DS 2 MFC de Swingel
21:15 uur DWS HS 2 – Turfst.- Drac..HS 4 MFC de Swingel
21:15 uur AVIOS HS 1 – DWS HS 1 De Boppeslach

PS:  23 April Beker Finale DWS dames 1 in de Westermar te Burgum Tijd?

In best middel tsjin de muzen, 
sei de man doe't syn skuorre ôfbaarnde.
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Egbert

de Boer

Sparjeburd 19

8409 CK  HEMRIK

Telefoon: 0516 - 47 12 76

Fax: 0516 - 47 15 44

Mobiel: 06 - 54 272 376

E-Mail: info@egbertdeboer.nl

Website: www.egbertdeboer.nl

 

In-verkoop/bemiddeling auto onderdelen,

accessoires en occasions

Geopend op afspraak

www.drukkerijpool.nl  
Tel.: 0516 - 48 15 97

drukkerij

ook voor huwelijkskaarten kunt u bij ons terecht
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Vietnam 2009.
 (derde en laatste deel van de zwerftocht door Vietnam)

De derde week hebben we hoofdzakelijk doorgebracht op en rondom het water van de 
Mekongdelta. Een soort Giethoorn maar dan onmetelijk groot met weer grote aantallen 
bedrijvige mensen. Boten die zowel allerhande goederen vervoerden en tegelijk woon-
ruimte was voor het hele gezin. Mooi groen en vruchtbaar was het langs de  vele smalle 
paden getuige de vele soorten vruchten die er groeiden. De struiken met grote kammen 
bananen en paarse bloem zijn aan te raken in de berm, een schitterende ervaring. 
Nog eenmaal een overnachting in een huis op palen zoals in de eerste week in het noor-

den. Hier op het drassige land tussen de 
vaarwegen was dat zeker geen overbodi-
ge luxe en bovendien was er wat meer 
aandacht besteed aan de sanitaire voor-
zieningen. De woningen aan het water in 
de wat grotere plaatsen stelden zo op het 
oog niet veel voor. Hutjes van allerhande 
materiaal, schots en scheef door elkaar, 
maar ook op palen gebouwd hielden 
elkaar in evenwicht zo leek het. Het zal 
waarschijnlijk wel de beste manier zijn om 
de effecten van eb en vloed die hier vrij 
spel hebben op te vangen. Voor ons bijna 
niet voor te stellen dat mensen op deze 
manier leven maar het vormde een won-
derlijk en kleurrijk geheel.

Evenals in heel Vietnam was ook het feno-
meen markt hier nadrukkelijk aan-wezig. 
Een drijvende markt zelfs waar producten 
van eigenaar wisselden van boot naar 
boot en vrouwen met kleine roeibootjes, 

die ze  rechtopstaand voort-bewogen, 
hun inkopen deden. Waren in het noorden 
spek en vlees naast groenten en vruchten 
hoofdzakelijk de aange-boden levens-
middelen, in het midden van het land 
kwam je steeds meer vis tegen en in het 
zuiden was het meestal vis naast groen-
ten en fruit. In het noorden ook heel veel 
zelfgemaakte warme kleding in de meest 
felle kleuren compleet met kunstig gevou-
wen al even kleurrijke hoofd-doeken. Elk 
gebied met eigen kleur en model. Hoe zui-
delijker hoe luchtiger gekleed met daar 
wel steeds het karakteristieke puntige 
hoofddeksel als bescherming tegen de 
zon.
Terug naar het marktgebeuren wat gerust 
een versmarkt genoemd mag worden 
want op de markt in Cai Be sprongen de 
nog levende vissen soms de pan of korf 
uit. Onverstoorbaar pakten de handels-
vrouwen de vissen op en knipten vinnen 
en ingewanden af en uit. Ook verdwenen 
vissen al spartelend in plastic tassen van 
klanten. Voor onze begrippen niet dier-
vriendelijk maar daar heel gewoon. Het 
vervoer van een levend varken per scoo-
ter of fiets was  ook zoiets wat je dagelijks 
tegenkwam. In een soort dwangbuis van 
bamboe of betonijzer gestopt en dan ach-
terop de bagage-drager van de fiets of 
scooter van A naar B. Met zoveel mogelijk 
kippen en eenden in bak of korf ging het al 
net zo.
 
Ho Chi Minh City oftewel het voormalige 
Saigon de grootste stad van Vietnam was 
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de laatste pleisterplaats van onze reis. 
Moderner met hoge gebouwen en nog 
drukker dan Hanoi maar geenszins mijn 
plek. Naar men zei heeft deze stad twaalf 
miljoen inwoners met acht miljoen scoo-
ters of brommers. De straten waren rui-
mer dan in Hanoi en men stopte zelfs op 
plekken als het verkeerslicht op rood 
sprong, maar niet overal. Een tochtje met 
een riksja tussen het cowboy verkeer van 
scooters, fietsers, auto's en voetgangers 
leek een hachelijke onderneming maar 
liep goed af dank zij de zwoegende en hij-
gende trappetist die blij was met elke 
klant. Vol trots toonde hij bij het afscheid 
nemen na de rit een schrift met hand-
tekeningen wat aangaf hoeveel nationa-
liteiten hij als passagier al vervoerd had. 
Sindsdien prijkt ook het Nederlandse 
Wijnjewoude in zijn logboek.

Een groot mooi aangelegd en voor-
treffelijk onderhouden park vlak bij het 

hotel gaf de mogelijkheid om op de laatste 
dag in Vietnam wat bij te komen  van alle 
belevenissen en alvast even vooruit te 
blikken naar een vrij zeker wat rustiger 
Fryslân. 

                                                                                                                                         
Durk.

Tennislessen

Het tennisseizoen staat weer voor de deur en er starten weer ten-
nislessen voor jeugd en volwassenen voor zowel beginnende en 
gevorderde tennissers bij tennisvereniging Weningewalde. 

Voor het verzorgen van de tennislessen 
zullen wij binnenkort definitieve afspraken 
maken met een nieuwe enthousiaste trai-
ner.  
Beschik je niet over een tennisracket, dan 
kan deze bij de tennisvereniging geleend 
worden.
De tennislessen zijn er voor jong en oud 
en beginnende en meer ervaren tennis-
sers. Met de tennislessen bent u altijd 
gezellig sportief bezig.
De lessen vinden plaats op de dinsdagen 
en starten in april. 
Voor de kinderen is een speciaal les-
pakket samengesteld bestaande uit 18 
lesweken. Na de lesweken ontvangen de 
kinderen een tenniskids diploma. 

Maak kennis met tennis.
Iemand verrassen of een origineel en 
sportief cadeau geven. Dat kan met de: 
maak kennis met tennis bon. 5 kennis-
makingslessen inclusief het gebruik van 
tennisracket voor € 25,-.
Voor meer informatie of het aanmelden 
voor de tennislessen kun je gebruik 
maken van het e-mail adres:
weningewalde@wijnjewoude.net. 
Voor informatie kun je ook contact opne-
men met Lenny Overbeek, 0516-480840.

Meer informatie van tennisvereniging 
Weningewalde vindt je op onze website: 
www.wijnjewoude.net/weningewalde/ 
weningewalde.htm.
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UITVAART VER. E.D.D.  Wijnjewoude e.o.
Voor crematie en begrafenis

0516 - 48 19 18

0516 - 48 18 80

B. Dijkstra

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

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Weinterp 40

9241 HE  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 81

Fax: 0516 - 48 13 62

Tjalling Harkeswei 75

9241 HL  Wijnjewoude

tel./fax: 0516 - 47 16 88

e-mail: info@kirtan.nl

website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen

op het gebied van:

* meditatie

* yoga

* massage

* stresspreventie

* emotioneel lichaamswerk

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

k     i     r     t     a     n

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

Merkebuorren 69
9241 GC  Wijnjewoude

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

Fa. KAMMINGA
De winkel van Michiel en Sippy. 

De dorpswinkel voor uw Groente-fruit-levensmiddelen

heten wij u/jullie van harte welkom.

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

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

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

Bakkerij v.d. Molen 

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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Nieuws van Vrouwen van Nu – BvPF.

Het bestuur was zeer ingenomen met de spreker van onze februari-
bijeenkomst, de heer Niek van der Oord, journalist uit Noordwolde. 
Hij is de schrijver van twee indrukwekkende boeken.
Het eerste boek, “Het mankeert ons aan een goed adres”, vertelt de geschiedenis van 
zijn eigen familie, de joodse familie Stern uit Assen. Niek van der Oord zijn moeder is als  
een van de weinigen ontsnapt uit kamp  Westerbork en heeft de oorlog overleefd. Het 
tweede boek beschrijft de historie van de Jodenkampen in Z.O. Friesland en Drenthe, 
o.a. die van Elsloo, Fochteloo, Diever en Blesdijke.
Beide boeken bevatten veel authentieke brieven, foto's en documenten.
De heer van der Oord bleek niet alleen een goede schrijver te zijn, maar ook een boei-
ende spreker.
Zijn verhaal werd ondersteund door aangrijpende documentaires.
Op 18 maart zijn we te gast bij de Christelijke Plattelandsvrouwen. Twee dochters van 
de bekende kunstschilder Klaas Koopmans vertellen over het werk van hun vader.
De dames van de volksdansgroep gaan in maart een hele dag dansen in Koudum en de 
bridgers  vermaken zich op 25 maart met een bridgedrive  in Hurdegaryp.
De kookgroep gaat deze maand voor een echt Frysk miel. It sil grif tige goed smeitsje!

Antje v.d.Heide.

Groei & Bloeiers opgelet:

Alle Groei & Bloeiers en andere belangstellenden opgelet:
Woensdag 24 maart om 19.45 uur in Menorah, Dwarswijk 350, 9202 CA Drachten 
wordt de volgende lezing gegeven:
Tuinieren met de natuur als voorbeeld………….Tuinieren Met Ecostyle!
Natuurlijk tuinieren is tuinieren met de natuur als voorbeeld. Een bewuste keuze voor 
natuurlijk tuinieren komt vaak voort uit een gevoel van veiligheid en zorg voor het 
milieu. Door de inzet van 100% natuurlijke , ecologische producten worden natuurlijke 
processen in de tuin niet verstoord, maar juist gestimuleerd. Hierdoor groeien planten  
evenwichtig en wordt een natuurlijke, hoge weerstand gevormd tegen ziekten en pla-
gen. De firma ECOstyle is een pionier als het gaat om ontwikkeling en vermarkten van 
ecologisch verantwoorde producten en concepten voor bodem, plant en dier. Centraal 
daarbij de zorg voor het milieu, innovatie, duurzaamheid en kennisoverdracht.
 
De toegang is voor zowel leden als niet-leden helemaal gratis. Tijdens de pauze wordt 
een verloting gehouden met kans op leuke prijzen! 

Margot Witlox-Nigten
Voorzitter Groei & Bloei afd. Drachten en omgeving
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Muziekuitvoering “Eensgezindheid”.

De uitvoering van de drumband en de muziekvereniging “Eensgezindheid” wordt dit 
jaar gehouden op zaterdag 13 maart in “De Bining” te Hemrik.
De muziekvereniging maakt dit jaar een muzikale rondreis per spoor door Nederland. 
Vanuit “It Heitelân” nemen de muzikanten u mee naar het Abe Lenstra-stadion in 
Heerenveen, waar het “Frysk Folksliet” gespeeld wordt. Via Nijmegen met “De 
Vierdaagse mars” en Amersfoort, rijdt de trein naar de “Jazz Expo” in de Jaarbeurs te 
Utrecht. In het Feyenoord-stadion mag het bekende “You'll never walk alone” natuurlijk 
niet ontbreken. In de  Tv-studio's te Aalsmeer  kunt u mee genieten van “The A-team”, 
“Miami Vice” en “The Muppets”. Na een bezoek aan Artis met “The lion sleeps tonight”, 
reizen we weer terug naar Friesland.
De drumband heeft ook een gevarieerd programma voor u in petto. Zij laten van zich 
horen met o.a. de nummers: “Costa del sol”, “Mockin'bird hill” en “Eye of the tiger”.
Verder zal de avond gevuld worden met het trio “Wiltsje fan Peazens” uit Reduzum.
De uitvoering begint 's avonds om 8 uur.
Donateurs hebben vrije toegang!

Geld inzamelen voor Ronald McDonald

Studenten NHL zamelen met basisschool 'It Twaspan' geld in voor Ronald McDonald.
Zes marketingstudenten van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden hebben don-
derdag 14 januari geld ingezameld voor het goede doel: Het Ronald McDonaldhuis. 
Terwijl de bedoelde kerstmarkt eerst nog was afgelast wegens de sneeuw, mocht het 
dan nu baten met een nieuwjaarsmarkt. Deze werd georganiseerd op basisschool 'It 
Twaspan' in Wijnjewoude. 

Voor de kerstmarkt waren 250 banket-
staven en een heleboel knuffelberen voor 
het goede doel ingekocht. Deze banket-
staven zijn na het aflassen van de kerst-
markt nog bij de mensen rond-gebracht 
en huis-aan-huis verkocht. Hier kon 
helaas niet meer de bedoelde winst uit 
worden gehaald. 

De studenten zijn al vanaf oktober met de 
voorbereidingen bezig geweest om te 
bekijken hoe zo veel mogelijk geld binnen 
kon worden gehaald. Het zou een mooie 
kerstgedachte zijn om ook zieke kinderen 
de kerst met ouders door te laten breng-
en. Helaas is deze markt pas later voort-

gezet, en wel op donderdag 14 januari. 
Hier konden de knuffelberen nog worden 
verkocht en er was een verloting voor alle 
aanwezigen. Ook hadden de leerlingen 
van 'It Twaspan' erg hun best gedaan om 
leuke kerststukjes en knut-selwerkjes te 
maken. Deze spulletjes werden tevens 
voor het goede doel verkocht. 

Dankzij de inzet van de leerlingen en het 
team van de basisschool is er toch nog 
een mooi bedrag opgehaald voor het 
Ronald McDonald Huis: 377,93 euro! Dit 
geld is aan het Ronald McDonald Huis 
geschonken. 
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Kennismaking met APS-ELS Praktijk
Aanpak Pijn Signalen – Energie Laten Stromen

Onbekend maakt onbemind is een gevleugelde uitspraak. Daar wil ik graag verande-
ring in aanbrengen. Mijn naam, Els Postema, is wellicht bekender dan mijn nieuwe prak-
tijk APS-ELS. Velen weten dat ik samen met Geert van der Veen aan de Loksleane 7 
woon, oftewel het huis van de 'Alde Parrebeam'. Helaas is de oude perenboom al een 
aantal jaren terziele en hebben wij daarvoor een nieuwe hoogstam perenboom 
geplant. Nog een aantal jaren en dan zullen daar de eerste vruchten van geplukt kun-
nen worden.

Dit jaar hoop ik ook op een andere manier 
te kunnen oogsten. Ik wil graag dat mijn 
werk als APS-therapeute meer bekend-
heid zal krijgen in ons dorp en de om-
liggende dorpen. Natuurlijk hoop ik dat 
veel mensen de weg naar mij zullen vin-
den en dat ze baat bij de behandeling zul-
len ervaren.

APS-therapie is een nog tamelijk onbe-
kend begrip in het noorden van Neder-
land. 

APS kan bijdragen aan pijnbestrijding, 
herstel en energiebevordering. Bij chro-
nische klachten kan het zijn dat er minder 
medicijnen gebruikt hoeven te worden en 
dat het leven draaglijker wordt door ver-
lichting van pijn en meer energie.
APS kan bij veel aandoeningen worden 
toegepast en de therapie is een prettige, 
niet-pijnlijke behandeling. Slechts bij een 

gering aantal situaties wordt geadviseerd 
niet te behandelen. APS is geen wonder-
middel maar het kan zeker bij-dragen aan 
het verlichten van veel klach-ten waarbij 
sprake is van pijn, energie-verlies, ver-
moeidheid en/of ontstekings-reacties. 
Tevens kan het wondgenezing bevorde-
ren.

APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie. 
Een moeilijke omschrijving dat ik zal pro-
beren uit te leggen. Actiepotentiaal is een 
lichaamseigen prikkel; een signaal dat er 
voor zorgt dat er een goede informatie-
uitwisseling plaats vindt in ons lichaam en 
in de hersenen. Het signaal stuurt belang-
rijke processen aan. Als er een verstoring 
is opgetreden door bij-voorbeeld een bles-
sure, ziekte, pijn of ongeluk dan kan met 
APS-therapie de lichaamseigen prikkel 
worden nage-bootst. Daarbij wordt het 
zelfherstellend vermogen  gestimuleerd. 

APS-therapie wordt door meerdere ver-
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zekeraars vergoed onder alternatieve ge-
neeswijzen. Het APS-apparaat, dat ook 
door mij wordt gebruikt, heeft 12 jaar gele-
den in Genève een gouden medaille 
gewonnen als een vernieuwend apparaat 
met een enorme vooruitgang in de medi-
sche wereld.

Bent u nieuwsgierig geworden? 
Neem dan, geheel vrijblijvend, contact 
met mij op voor meer informatie.

Els Postema, APS-ELS Praktijk
Loksleane 7
9241 GR Wijnjewoude
Tel. 0516 481348
APSELS@kpnmail.nl

Verdere algemene informatie is te vinden 
op: www. Apstherapy.com

Lijkt het je leuk om met een groepje te gaan steppen????
Het gaat dan om 1 dag in de week zo'n 1 á 2 uur. Een leuke manier om je conditie op peil 
te houden/brengen en ook nog een gezellige middag hebben. Zie je dit zitten??? Vul 
het onderstaande strookje in. Je zal dan later te horen krijgen wanneer en waar. Zoals 
het nu lijkt starten we dan vanuit Waskemeer. De kosten die eraan verbonden zijn  € 3,= 
per keer per step of je kunt een 10-steppenkaart kopen voor € 25.=
Voor vragen kun je bellen met: 0516-423023

M.v.g.
Jannie van der Veen

De kromten 11
8434 PJ Waskemeer

stepverhuurwaskemeer@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-Mail adres:

Het liefste wil ik op een: 
0   Maandagochtend om 09.00 uur
0   Woensdagavond om 19.30 uur
0   Vrijdagmiddag om 13.30 uur

Kleur het rondje in dat voor jou van toepassing is.
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ANBO - Nieuws
 
Denkt u aan de toneeluitvoering in de Bining te Hemrik, op zaterdag 13 maart a.s.
"Fleurich Fierder" uit Jubbega speelt daar het toneelstuk "De oppoetste opskepper".
Aanvang: 14.00 uur, zaal open om 13.00 uur. Entree € 7,-  inclusief consumpties.
 
Ook zouden wij u graag welkom heten op onze ledenvergadering op dinsdag 23 maart 
a.s. in de Bining te Hemrik. Wij beginnen om 14.00 uur. Na het zakelijke gedeelte spe-
len wij nog een paar rondjes Bingo.

Graag tot ziens !
Het bestuur.

Ysclub Great Foarút

Hier het vervolg op het eerste winterverslag.
Na een stroef begin is het seizoen toch nog goed afgelopen. De laatste  weken was 
de ijsvloer goed. 13 februari hebben we een rijderij voor de leden georganiseerd. 
Hier volgt de uitslag.
Jongens 6/7 jaar jongens 8/9 jaar meisjes 6/7 jaar meisjes 8/9 jaar
1 Martijn Akker Romerson v.d. Molen Sanne Greidanus Lisette v.d Meulen
2 Patrick van Veen Erwin Oenema Silvia v.d. Meulen Karina Doorgeest

Jongens 10 jaar en ouder Meisjes 10 jaar en ouder
1 Jurre Veldsma Laura Kiers
2 Tim Haven Anna Jongsma
3 Marten Overzet Amber van Veen

Het was een fijne middag

Maandag 15 februari hebben de kinderen van it Twaspan en Votum Nostrum samen 
hun ronden gereden. Ook dit was een leuke middag op de ijsbaan. Woensdagavond 17 
februari hebben we als afsluiter een prikslee wedstrijd gehouden met 20 deelnemers.

Winnaars ronde verliezers ronde
1 Eric Posthumus Manuel Boer
2 Jeroen Posthumus Jan Stoker
3 Jan Clevering

Deze avond hadden we vleesprijzen.

We willen graag iedereen bedanken die heeft meegeholpen om de baan sneeuwvrij te 
krijgen. Ook de dames die in de kantine hebben geholpen worden bedankt.

Met elkaar hebben we er toch weer een mooi schaatsseizoen van gemaakt.

Het Bestuur.
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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

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
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Prikbord

Te huur

3D-ooievaar, 3D-raambaby en geboorte-
borden voor op het raam.
Loksleane 38, tel. 0516577840

WORKSHOP LENTE
 
Buiten de vaas een creatie van takken 
gebonden met draad.
Gedecoreerd met eieren en veren, met 
in de vaas een lente schikking.
 
Datum; dinsdag 30 Maart aanvang; 
20.00 uur Prijs; € 18,50
 
Opgave voor 29 Maart bij;
Bloemen & Kadohuis Wilma
0516 480668

Jongerenwerk Wijnjewoude presen-
teerd!!

Een break-dance avond als jongensacti-
viteit.

Deze avond wordt begeleid door Dickie 
die als danser ook wel door het leven gaat 
als: Mad D. Hij heeft al meer dan 25 jaar 
ervaring in dans en treed zowel nationaal 
als internationaal op. De dansen waarin 
Dickie les geeft zijn: ultimatefreestyle. 
capoeira, electr. boogie en popping. Als je 
hier meer over wilt weten ga dan even 
naar: www.dickie.com

Tijdens de les maak je vooral kennis met: 
kracht, conditie, evenwicht, balans, dan-
ce, ritme en coole moves. De activiteit zal 
gehouden worden op 13 maart van 19:00 
tot ongeveer 21:00 in MFC de Swingel, de 
kosten zullen gewoon € 2,- zijn, de richt 
leeftijd is 10-16 jaar. Tot dan!

Potgrondactie

Op 18, 19 en 20 maart 2010

Opbrengst is voor de peuterspeelzaal 
“de Telle”

Q-koorts

Geen kraambezoek dit jaar.
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Schaakclub Bakkeveen

.Schakers van Bakkeveen worden kampioen van de derde klasse B door Heerenveen 
2 te verslaan.

Milan Heller aan bord 1 speelde tegen 
Roelof Klinkers. Milan bouwde zijn stel-
ling zo vakkundig op, dat er voor de heer 
Klinkers in het middenspel maar één ding 
overbleef en dat was opgeven. 1-0. Dirk 
Müller moest het aan bord 2 opnemen 
tegen de enige dame in het gezelschap 
Thea Koen. Het werd een gelijkopgaande 
strijd, waarin Dirk successievelijk beter 
kwam te staan en voordeel wist te beha-
len door een kwaliteit te winnen ook Thea 
Koen moest het in het eindspel opgeven. 
2-0. Ben de Vries aan bord 3 bezorgde 
Sietze de Jong een zware avond. Deze 
kwam onder enorme druk met dubbele 
aanval op de koningsvleugel de heer de 
Jong zag het uiteindelijk niet meer zitten 
en gaf op. 3-0. Sieb Hazenberg op bord 4 
tegen Rinze van der Berg speelde een 
degelijke wedstrijd verloor een pionnetje 
maar zijn tegenstander kwam in tijdnood 
en noteerde niet meer (de laatste 5 minu-
ten is dat niet verplicht. Sieb had echter 
nog heel veel tijd moest dus wel noteren, 
maar vergat dit een paar keer in het heetst 
van de strijd; hij kreeg hiervoor een waar-
schuwing van de wedstrijdleider en zelfs 
een “officiële” verontwaardigd gaf hij op. 
3-1. Jelle Bergsma moest tegen Patrick 
Landwehr aan bord 5. Hij kwam een stuk 
achter maar zijn tegenstander ging door 
zijn vlag toen hij de eerste 35 zetten nog 
niet had gehaald, zodat de winst naar 
Jelle ging. 4-1. Bauke Hoogstra had een 
zeer taaie partij tegen Wiebe Oppen-
huizen op bord 6, kwam aanvankelijk een 
paar pionnen voor maar hield een zwakke 

stelling over en moest in het eindspel 
opgeven. 4-2. Hos van der Mark speelde 
een solide partij tegen Erik klaassen aan 
bord 7, kwam door een vork een stuk voor 
en gaf deze voorsprong niet meer weg. 5-
2. Douwe Galama kwam tegen Sjirk 
Tiemersma aan bord 8 in een vervelende 
aftrekschaak raakte een toren kwijt en 
moest daardoor zijn verlies accepteren. 
5-3. Ondanks het feit dat er nog een uit-
wedstrijd gespeeld moet worden tegen 
Steenwijk 2. Werd Bakkeveen door deze 
overwinning (tot nu toe ongeslagen) kam-
pioen.

Schakers van Bakkeveen plaatsen zich 
bij de laatste 8 voor de beker van de 
Friese Schaakbond.
Vier schakers van iedere vereniging kun-
nen strijden voor de Friese beker. Bak-
keveen moest tegen DSC uit Drachten 
spelen voor de volgende ronde. Dirk 
Müller streed tegen Wytze van der Ploeg 
aan het tweede bord . In een goed opge-
bouwde stelling won Dirk een pionnetje, 
dit voordeel wist hij goed vast te houden 
en wist zijn tegenstander met vernuftig 
pionnenspel mat te zetten midden op het 
bord. 1-0 . Gerrit Meppelink aan bord 4 
zette zijn tegenstander Marcus Ten Hoor 
zwaar onder druk, hij liet echter een toren 
in staan en verloor hierdoor nog een stuk. 
Toch bleef Gerrit strijden en bleef het zijn 
tegenstander moeilijk maken, deze wist 
onder herhaling van zetten uit te komen, 
verloor ook een stuk en gaf daarna zijn 
dame weg, zodat de winst toch naar 
Bakkeveen ging. 2-0. Ben de Vries speel-
de aan bord 3 tegen Henk Wortel het was 
een zeer gelijk opgaande strijd waar voor 
beide spelers geen doorkomen in zat. 
Ben bood remise aan, wat geaccepteerd 
werd door zijn tegenstander, zodat de 
winst voor Bakkeveen binnen was. 2½-½ 
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. Bauke Hoogstra had het aan bord 1 
tegen Jan Anne Hogendorp inmiddels 
zwaar te verduren kwam twee pionnen 
achter en de druk op de koningsvleugel 
werd opgevoerd. Doordat Bakkeveen  

toch al  had gewonnen zag Bauke het nut 
van verder spelen niet meer in en gaf 
terecht de partij op. De einduitslag werd 
dus 2½-1½ in het voordeel van 
Bakkeveen

Matteüs Passie

Tijdens de stille week kunt u in Wijnjewoude, Bakkeveen en Drachten meezingen en 
genieten van een eigentijdse Matteüs Passie. 

Ik sjoch it kwea graach oer de holle, 
sei Jan en hy troude mei in lyts wyfke.

Een gezongen passie op basis van tek-
sten uit Matteüs over het lijden en sterven 
van Jezus. De indringende teksten van 
Dominee Piet van Midden zijn fraai op 
muziek gezet door Gerard van Amstel. 
Het speciale van deze Passie is dat de 
mensen in de kerk de oorspronkelijke 
koralen van de Matthäus Passion van 
Bach zélf mee kunnen zingen. De overige 
liederen worden door het koor gezongen. 
Oud en nieuw naast elkaar. En het klinkt 
als een klok!

De passie wordt uitgevoerd door het koor 
'Looft den Heer' uit Wijnjewoude met 
medewerking van vele gastzangers, een 
groep muzikanten en natuurlijk publiek.
In de teksten zit zoveel, namelijk: woede, 
verdriet, maar ook hoop en dit alles in dui-
delijke taal, en de muziek zelf is ontroe-
rend mooi.”

Veel mensen zijn met de verhalen van de 
bijbel opgevoed, maar wat zegt het ons 
nog. 'Woorden, woorden, zoveel woorden 
hebben wij van God gehoord. Woorden 
die wij allen hoorden, ze passeren de re-
vue.” Wat doen ze ons nog?

De uitvoering is steeds om 19.30 uur en duurt iets meer dan een uur. 
U bent van harte welkom!

- Zondag 28 maart in de Evang. Open Thuis gemeente (Brouwerssingel 3 in Drachten)
- Dinsdag 30 maart in de Gereformeerde Kerk van Bakkeveen (Tsjerkewal 20)
- Woensdag 31 maart in de Gereformeerde Kerk van Wijnjewoude (Merkebuorren 34)
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Melk- en Zuivelhandel

K. Couperus

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

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

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

Uitvaartverzorging Van der Ploeg

De Meent 43
9203 XR  Drachten

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

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

Dag en nacht bereikbaar. Voor leden en niet leden.

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF

GFHGFH

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Wolverlei 5     
9241 ER  Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46

Voor al uw: - nieuwbouw

- verbouw 

- onderhoud 

- renovatie

EDWIN HOFSTEE
TIMMERBEDRIJF
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Hervormde Kerk

Maart
7 Duurswoude  9:30 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden 3e Lijdenszondag

Duurswoude 13:45 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden
10 Duurswoude 19:30 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden Bidstond
14  Duurswoude 9:30 uur Ds. T. Sijtsema Assen 4e Lijdenszondag
  Duurswoude 13:45uur Dhr. A. Lowijs Noordscheschut
21  Duurswoude  9:30 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden 5e Lijdenszondag

Duurswoude 13:45 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden
28 Duurswoude  9:30 uur Ds. A.D. Poortman Veenendaal 6e Lijdenszondag

Duurswoude 13:45 uur Ds. A.D. Poortman Veenendaal

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

Heilig Avondmaal
4 Weinterp   9:30 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden 1e Paasdag

Weinterp 13:45 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden
5 Geref. Kerk 9:30 uur Ds. J. Noordam Drachten 2e Paasdag

Gezamenlijke Dienst

Gereformeerde Kerk

Maart  
7 09.30 uur. ds. J. G. Arensman, Drachten, gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.
            19.30 uur. ds. J. G. Arensman, Drachten.
10 19.30 uur. Biddag voor Gewas en Arbeid
           dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.

dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.
14 09.30 uur. da. G. Martens, Bontebok. gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.

14.00 uur. da. F. Wesseling, De Tike, gezinsdienst, Thema “OP REIS “.
21 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum.

13.45 uur. geen dienst.
28 09.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, voorbereiding H.A,

gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.
19.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Jeugddienst

29 19.30 uur. dienst in Lippenhuizen / Hemrik.
30        19.30 uur. dienst in Lippenhuizen / Hemrik.
31 19.30 uur. Passiedienst, m.m.v. zangkoor “Looft den Heer “.

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.
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Dorpsagenda
Maart

6 Concert 'De TV Toppers' door CMV Euphonia. 
Concert is in MFC de Swingel en begint om 20:00 uur. 

6 Meidenavond georganiseerd door Jeugdsoos Wijnjewoude.
7 Witte Kerk: Moat dat no
8 Internationale vrouwendag

10 Regionale ontspanningsmiddag De Zonnebloem. 
11 Soos: spelmiddag in Hemrik
12 Cursusavond WAW, Wolvilten een bloem. Aanvangstijd; 20:00uur in MFC de Swingel.
13 Break dance jongensactiviteit
13 Muziekuitvoering Eensgezindheid Hemrik 20.00 uur in de Bining
13 Anbo Hemrik Toneel uitvoering "Fleurich Fierder" uit Jubbega speelt het toneelstuk

"De oppoetste opskepper".Aanvang 14.00 uur
14 Witte Kerk: Trial and error en blokfluitensemble
15 Ledenvergadering begrafenisvereniging EDD 20.00 uur in de Swingel
17 Cursusavond WAW,  Inmaken, lekker voor later. Vertrektijd; 18:30uur bij MFC de Swingel.
17 Soos. Jeen van den Berg over zijn schaatscarrière
18 Inleveren pakketten voor Polen.
18 BvPF. Gezamenlijke avond met Christelijke Plattelandsvrouwen.

18-19-20 Potgrondactie t.b.v. Peuterspeelzaal de Telle
21 Witte Kerk:Gerrit Breteler 
23 Bijeenkomst voor mantelzorgers
23 Klaverjassen in café van der Wey
23 Ledenvergadering van de ANBO in de Binning, aanvang: 14.00 uur
24 Lezing Tuinieren met de natuur als voorbeeld 19.30 uur in de Menorhakerk te Drachten
27 Witte Kerk: Meezingconcert  
28 Witte Kerk: Kleinkunstkoor
29 Ledenvergadering Plaatselijk Belang om 20:00 in MFC De Swingel
31 Mattheus Passie 19.30 uur in de Ger. Kerk

April
2 Schutjassen in de ODV kantine
7 Rommelmarkt VVV

13 Klaverjassen in café van der Wey
21 BvPF Bezoek kaasboerderij “De Stelp” in Oldeberkoop.
22 Pakketten inleveren voor Polen

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 



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.

De praktijk is gesloten in verband met nascholing en vakantie van:
22 maart t/m 26 maart 2010 en 12 juli t/m 30 juli 2010

Denk erom uw medicijnen vroegtijdig te herhalen 

Voor medicijnen en spoedgevallen die niet kunnen wachten kunt u tijdens 
werkdagen van 8.00 - 17.00 uur terecht bij:

Huisartsenpraktijk Bakkeveen
 Weverswal 6

 9243 JL Bakkeveen
 Tel: 0516 - 54 13 50

 Spoedlijn: 0516 - 54 14 65

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 
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