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Van de redactie

Stichting Doarpskrante de Bân. 
Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 
2 juni. De Bân is ook te vinden op 
www.wijnjewoude.net

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de 
Bân inleveren?
Bij voorkeur als rtf bestand via email 
deban@wijnjewoude.net 
Dit kan tot zaterdag 26 mei 18.00 uur. 
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op 
donderdag 24 mei binnen zijn bij Klaasje 
van der Woude, te Nijenhuiswei 10
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij 
helaas niet meer plaatsen.
Klachten over de bezorging kunt u 
melden bij: Annie Posthumus tel. 481381

Voor vragen en of inlichtingen over 
advertenties kunt u terecht bij K. Greida-
nus.

Een praatje bij het 
plaatje

 een plaatje van een paadje en 
dat in één dag klaar!

Woningcorporatie 
Welkom zet actieve 

huurders in het 
zonnetje.

Op woensdag 25 april heeft woning-
corporatie Welkom in verschillende 
dorpen een aantal actieve bewoners 
in het zonnetje gezet. Deze actie was 
onderdeel van de noordelijke actie 
dag: ‘Corporaties zijn altijd in de 
buurt’. Omdat Welkom het belangrijk 

vindt dat mensen zich inzetten voor de maatschappij, heeft Welkom aan alle 
dorpsbelangen de vraag gesteld welke huurders zich op bijzondere wijze inzet-
ten voor hun naasten of vrijwilligerswerk doen. 
In Wijnjewoude waren Nico en Geesje de Haan van de Te Nijenhuiswei 12 blij 
verrast toen directeurbestuurder Alex Bonnema van Welkom onverwacht op 
bezoek kwam met een mooi bos bloemen. Door hun beider persoonlijke inzet en 
sociale instelling zijn ze van grote waarde voor het dorp Wijnjewoude. Ze zijn 
buitengewoon gastvrij en bieden een luisterend oor voor velen.
Bewoners zoals de heer en mevrouw De Haan onderscheiden zich op positieve 
wijze in hun dorp en verdienen volgens Welkom om die reden wel eens wat 
extra aandacht.



Berichten van Plaatselijk Belang

Werkgroepen presenteren plannen IDOP

Als vervolg op de workshops toekomstperspectief Wijnjewoude die eind vorig jaar 
werden gehouden, zijn een aantal werkgroepen enthousiast aan het werk gegaan met 
het maken van plannen rondom bepaalde thema's die voor Wijnjewoude van belang 
zijn.
Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

· De aankleding van het dorp;
· Natuurlijk Wijnjewoude;
· Een breed plan voor de jeugd (0-12 jaar en 12-16 jaar);
· Zorg dichtbij huis (oprichten van een dorpssteunpunt);
· Jong en oud moet op het dorp blijven wonen;
· Ondernemend dorp versterken.

We zijn nu zo ver om die plannen aan u te presenteren en willen graag van u horen wat 
u ervan vindt. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een bijeenkomst op:
Woensdag 30 mei om 19.30 uur in De Swingel.
De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Uitleg doel van de avond en vervolgprocedure
3. Presentatie plannen
      Pauze
4. Vragen en discussie over de plannen
5. Afspraken voor vervolg
6. Sluiting

Hoe nu verder? 
Na de bijeenkomst van 30 mei worden de 
plannen op basis van de reacties nog 
eventueel aangepast. Eind juni worden ze 
definitief vastgesteld. Vervolgens gaan 
we de plannen verwerken tot een toe-
komstvisie Wijnjewoude.  In oktober wil-
len we het eindresultaat in de vorm van 
een boekwerkje aanbieden aan de 
gemeente. En natuurlijk gaan we ook 
afspraken maken over de uitvoering van 
de plannen.

Een breed gedragen plan
Het IDOP heeft tot doel een plan te maken 
dat zo breed mogelijk wordt gedragen 
door het dorp. Daarom hebben we in het 

begin allerlei gespreksgroepen gehouden 
om van u te horen wat we moeten behou-
den en wat we kunnen verbeteren. En 
daarom krijgt u nu ook de gelegenheid uw 
reacties te geven op de plannen die zijn 
ontwikkeld.
We rekenen dan ook op uw komst!

 
Doe-dag Welkom 

Op 25 april was een landelijke doe-dag 
voor Woningcorporaties in het gehele 
land. Zoals jullie kunnen zien heeft ook 
Wijnjewoude hiervan geprofiteerd.
Binnen het IDOP was vanuit de werk-
groep jeugd aangegeven graag een pad 
met verlichting naar het jeugdhonk te krij-
gen. Met vereende krachten is hier onder 



leiding van Welkom in sneltreinvaart aan 
gewerkt. Door goed overleg is het daad-
werkelijk resultaat nu al bereikt en zicht-
baar. 
Op 25 april hebben de gehele dag vanuit 
de kantine van ODV (waarvoor onze 
dank) een 15-tal medewerkers van de cor-
poratie Welkom gezorgd voor een sintel-
pad en een tegelpad naar het jeugdhonk. 
De verlichting was een week van te voren 
door de gemeente aangebracht, gelijktij-
dig met het optuigen van de sloten aldaar. 

Naast deze doe activiteit heeft de direc-
teur van Welkom, Alex Bonnema, samen 
met de voorzitter van Plaatselijk Belang 
Nico en Geesje de Haan in het zonnetje 
gezet. Vanuit de Swingel zijn zij een bin-
dende factor voor jong en oud in het dorp 
en daarnaast zijn zij al vele jaren huurder 
van een woning van corporatie Welkom.
Wijnjewoude timmert steeds meer aan de 
weg binnen Opsterland en het IDOP 
speelt hierbij een belangrijke rol. De vele 
uren die door bewoners van het dorp hier-
aan worden besteed werpen nu al hun 
vruchten af.
Onze dank voor dit project gaat uit naar 
Welkom en de gemeente Opsterland. 

Dodenherdenking op 4 mei

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei werd het gedicht Twee Minuten van Wendeline 
Braaksma voorgedragen door kinderen van basisschool Votum Nostrum:

Twee Minuten

Twee minuten terugdenken
herdenken

meeleven met de slachtoffers
op een plek

waar we geen oorlog willen kennen

Twee minuten terugdenken
bedenken

hoe het voor hen was

Twee minuten stilte
om te laten zien

wat het voor ons betekent
dat wij

vrijheid kennen

Twee minuten stilte
op een plek

waar
vrijheid is

Bestuur Plaatselijk Belang



N381 Ja Graag Veilig !!

Het vorige artikel in de Bân is niet onopgemerkt gebleven. We hebben een aantal 
reacties ontvangen. De meeste positief, één reactie gaat erop in dat het lijkt alsof er 
twee groepen ontstaan in Wijnjewoude. Dit is geenszins de bedoeling van het 
actiecomité. De groep van N381 Ja Graag !! wil een ander geluid laten horen. Na de 
teleurstellende stemming van de statenleden, vonden we het niet juist dat er maar één 
geluid hoorbaar was vanuit Wijnjewoude. De motivatie en de activiteiten van de 
natuurminnende kant zijn duidelijk. Toch konden we ons niet onttrekken aan het idee 
dat niet iedereen zich hier zondermeer in kon vinden, de zogeheten zwijgende 
meerderheid. Het is tijd voor de argumenten van de groep die het nieuwe tracé wel ziet 
zitten, de ontwikkelingen, de mogelijkheden en de kansen die dit biedt. Niet alleen voor 
Klein Groningen en Petersburg, maar ook voor het dorp Wijnjewoude en het totale 
buitengebied. Hopelijk dringt dit bericht door bij de statenleden zodat ze een beslissing 
en ons burgers niet nogmaals op de lange baan zullen schuiven.

Waar hebben we het over? Over het 
opwaarderen en de reconstructie van de 
N381 tussen Drachten en de Drentse 
grens. Over de aandacht, de menskracht 
en de middelen van de provincie, van de 
statenleden voor ons gebied, hier in het 
zuid-oosten van Fryslân.

Aanleidingen zijn de onvoldoende door-
stroomkwaliteit op de N381, het sluipver-
keer op de omliggende wegen en de ver-
keersonveiligheid. De provincie wil van de 
N381 een belangrijke verbinding maken 
tussen de economische kernzones in 
Noord Nederland, dit in de vorm van een 
autoweg. Daarnaast wil ze de natuur-
waarden herstellen en verder ontwikke-
len.

Op de vraag of die verkeersveiligheid nou 
echt zo in het gedrang komt, hoef je 
eigenlijk geen antwoord meer te geven. 
15.000 verkeersbewegingen per 24 uur 
zijn er heel veel voor zo'n stuk weg. 
Auto's, motoren, vrachtwagens en vracht-
wagens met opleggers denderen langs. 
Met 80 km. per uur als ze netjes rijden, 
vaker met een hogere snelheid. We zijn 
de laatsten die met plezier langs een flit-
ser rijden, maar we merken het verschil 
van de trajectcontrole bij Klein Groningen. 

En ook daar waar een flitser staat opge-
steld. Het is natuurlijk niet voor niets dat 
de Fryske Dyken bijna elke dag ergens 
op de N381 tussen Drachten en 
Oosterwolde staan opgesteld. De doel-
stelling van deze flitser – alhoewel dat 
soms wel zo voelt – is niet om de kas te 
spekken, maar om de weg nog even vei-
lig te houden. Nog even totdat de weg is 
aangepast aan de hoeveelheid en het 
soort verkeer dat er gebruik van maakt.

Wist u dat in de periode 1994 - 2005 op 
dit stuk N381 tussen Drachten en de 
Drentse grens 19 doden en 180 gewon-
den zijn gevallen? Zelfs dit korte jaar kun-
nen er drie mensen worden toegevoegd 
aan deze lijstjes. De aanrijding bij 
Appelscha die twee bijzonder korte 
auto's opleverde en wellicht 2 gewoden. 
En de vrachtwagenchauffeur bij Donker-
broek die het niet meer kan navertellen. 
In onze nabije omgeving kunnen we het 
dagelijks zien. Het kruisje in de scherpe 
bocht voor drie slachtoffers, het lichtje 
achter het benzinestation van Klein 
Groningen voor een jonge man. 
Iedereen die het traject dagelijks rijdt, 
kan zich wel eens afvragen wanneer het 
volgende tragische ongeluk zal plaats-
vinden. Er gaat verschrikkelijk veel ver-



keer over een smalle wegstrook, brede 
vrachtwagens, veel bewoning dicht bij de 
weg, hoe lang nog ….
Wij zien ernaar uit dat de weg weg zal zijn. 
Dat de rust terug zal keren. Dat meer men-
sen kunnen gaan genieten van het mooie 
gebied waarin ze wonen, leven en verke-
ren. Dat toename van verkeer niet auto-
matisch zorgt voor toename van overlast, 
van stank en fijnstof in de nabijheid en 
vooral een toename van verkeersonvei-
ligheid.

Een aantal mensen hebben aangegeven 
dat ze ons willen steunen in woord en 
daad. Daar zijn we erg blij mee. Het actie-
comité N381 Ja Graag !! zal nooit te wei-
nig mensen hebben. Dus hebt u een leuk 
idee of wilt u bijdragen, dan kan dat. U 
kunt contact met ons opnemen via ons e-
mailadres:

N381jagraag@yahoo.com 

Met vriendelijke en zonnige groet van 
uw actiecomité N381 Ja Graag !!

N381  Splijtzwam of samenbinder….!

In het april nummer van “de Bân” stond een artikel van het actiecomité N381 Ja 
graag! Dit als tegenhanger van  de “stichting tot behoud buitengebied 
Wijnjewoude e.o.”
We vinden het jammer en weinig productief dat er rond de N381 in ons dorp 
groepen tegenover elkaar komen te staan. 
Is niet elk weldenkend mens het ermee eens dat het zonde is van het open 
landschap om daar een brede weg aan te leggen over een 5 meter hoog 
dijklichaam, met bruggen over de Weinterp en de Opsterlandse 
Compagnonsfeart en de benodigde op- en afritten. En is niet iedereen het 
erover eens dat de geluidsoverlast voor de bewoners van Klein Groningen moet 
worden verminderd. Is het niet mogelijk, denken wij, om beide belangen met 
elkaar te verenigen en zo sterker te staan tegenover de plannenmakers en de 
politiek.
Wij denken dat er mogelijkheden zijn om beide doelen te bereiken. Bijvoorbeeld 
door de N381 voor een deel verdiept aan te leggen. Dat is veiliger, houdt het 
landschap open en voorkomt geluidsoverlast. De politiek zal vooral komen met 
het argument dat het te duur is, maar als we daar als dorp allemaal achter gaan 
staan moet dat toch lukken!
Daarom een veilige en stille N381 is goed voor iedereen!! We zullen er geen 
nieuw actie comité voor oprichten, maar als welke groep dan ook ons hierover 
wil benaderen zijn ze welkom.

Petra Flantua en Bauke Raadgever, 
Tjalling Harkeswei 75



Dorpsfeest 2007

Beste dorpsgenoten,

Hierbij weer enkele mededelingen over het dorpsfeest, dat van 14 t/m 16 juni 2007 
wordt gehouden.

Levend tafelvoetbal
Op de donderdagavond (14 juni) zal er in de tent een “levend tafelvoetbal” competitie 
gehouden worden. De competitie start om 19.00 uur (omkleden vanaf 18.45) en bij 
deze wordt iedereen die mee wil doen uitgenodigd een team van 6 personen op te 
geven. Dat kan een team zijn per buurt, maar dat hoeft niet. Er zijn prijzen voor het 
beste team en leukst verklede team te verdienen. 

Deelname kosten: 10 euro per team
Opgave: voor 4 juni 2007
per E-mail: dorpsfeestwijnjewoude@home.nl 
of per telefoon: 48 12 71 (Martje Seefat)

Zeskamp in Piratenstijl
Op zaterdagmiddag 16 juni gaan de buurten tegen elkaar strijden in de zeskamp. Dit 
festijn wordt georganiseerd op het terrein bij de tent en begint vanaf 13.30 uur.
Tijdens dit spektakel zullen alle buurten tegen elkaar strijden om te zien wie over de 
beste vaardigheden van een piraat beschikt. Er wordt gestreden tijdens onder andere 
“land veroveren”, “kanonschieten”, “goudstukken verzamelen” en  in een “piraten quiz”. 
Uiteraard is er weer een spectaculair eindspel waar iedere buurt probeert om zijn eigen 
coach te bevrijden!!
Welke buurt mag zichzelf na deze zowel fysieke als mentale inzet uiteindelijk winnaar 
noemen?? 
Wij hopen dat jullie de strijd aangaan en zien jullie graag op zaterdagmiddag in actie!

Dag: Zaterdag 16 juni 2007
Tijdstip: Start 13.30 uur
Kleding: Piratenstijl (hier zijn punten mee te verzamelen!)
Deelname kosten: 15 euro per team (minimaal 6, maximaal 8 personen, inclusief 

coach. Per team maximaal 4 mannen)
Opgave: voor 4 juni 2007 
per E-mail: dorpsfeestwijnjewoude@home.nl 
of per telefoon: 48 12 71 (Martje Seefat)

Namens Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude,

Jeroen Malewicz
0516 – 48 08 20

Boze praatjes worden geveld door een portemonnee met geld



Bedrijfsreportage

Groenexpert Klein Groningen

Nog voordat ik mijn stoel heb kunnen aanschuiven staat er al een kop dampende koffie 
voor mij klaar. Een klein detail maar wel belangrijk volgens de nieuwe eigenaar. In de 
gezellige kantine annex koffiehoek, ontstaat vervolgens een interessant gesprek over 
de huidige situatie en de toekomstplannen van Groenexpert Klein Groningen. Vroeger 
beter bekend als Merkus Agri Dier & Tuin.

“Al 35 jaar was ik klant bij CAV Wijnje-
woude, later Welkoop en weer later Mer-
kus Agri Dier & Tuin. Zelf ben ik fervent 
paardenliefhebber en heb ik een aardig 
grote tuin. Met enige regelmaat was ik dus 
in de winkel te vinden. Toen ik hoorde dat 
de winkel te koop stond was voor mij de 
beslissing snel gemaakt. Sinds januari 
ben ik eigenaar van deze prachtige win-
kel.” Aan het woord dhr. Koppert, de nieu-
we eigenaar van Groenexpert Klein 
Groningen. Om maar meteen met de deur 
in huis te vallen: waarom deze naamsve-
randering? “Vrij snel hebben we besloten 
om een nieuwe naam te gaan gebruiken. 
Bij een nieuwe start hoort ook een nieuwe 
naam.” Niet alleen dhr. Koppert maar ook 
het personeel wat inmiddels voor de 
lunchpauze is aangeschoven zit heftig 
mee te knikken. Johan, die al 7 jaar op 
deze locatie werkzaam is, maakt het ver-
haal van zijn werkgever compleet. “Een 
voordeel van de nieuwe naam is ook dat 
het duidelijk aangeeft dat wij een breed 
assortiment hebben. Groen en doen, men-
sen kunnen langskomen voor alle 
gereedschappen die ze nodig hebben in 
en rondom het huis. Van schuurpapier tot 
grasmachine, alles is mogelijk. Daarnaast 
geven wij een deskundig en eerlijk advies. 
Wij willen samen met de boer, burger en 
klusser tot de beste oplossing komen”. 
Niet alleen wordt de klant geholpen tij-
dens de koop, ook na de koop kan de 
klant service en garantie verwachten. 
Vaste monteur Arent vertelt: “We hebben 

een brede ervaring met verscheidene 
machines van verschillende merken. Niet 
alleen repareren wij machines voor onze 
eigen klanten maar ook voor andere 
bedrijven in de omgeving. Het grappige is 
dat wij daardoor ook regelmatig machines 
van mensen uit Wijnjewoude ter reparatie 
krijgen zonder dat men het weet. 
Persoonlijk zou ik deze mensen advise-
ren om een keer bij ons langs te komen. 
Dit scheelt de klant namelijk veel geld en 
tijd. Dat zelfs grote bedrijven bij ons 
komen zegt toch wel wat over ons prijs- en 
kwaliteitsbeleid.”  Nadat Arent met dit 
voorbeeld duidelijk heeft gemaakt dat 
Groenexpert Klein Groningen een con-
currerende prijs hanteert, grijpt Arent naar 
de boterham die al geruime tijd in zijn 
broodtrommel lag te wachten. Een mooi 
moment voor dhr. Koppert voor een kleine 
aanvulling: “Niet alleen hebben wij een 
breed assortiment en bieden wij service, 
ook vinden wij een persoonlijke benade-
ring belangrijk. Daarom houden wij 12 mei 
een open dag. Op deze dag kunnen de 
mensen uit de omgeving kennis maken 
met het nieuwe bedrijf. Speciaal voor 
deze dag hebben wij een aantal zeer 
scherpe aanbiedingen en 's ochtends kof-
fie met gebak.'s Middag is er een barbe-
cue. Verder zitten wij eraan te denken om 
alle moeders een leuk presentje te geven. 
Wij moeten ons plan nog verder uitwerken 
maar het belooft een gezellige dag te wor-
den. Bij deze zou ik iedereen willen uitno-
digen om sowieso op 12 mei een keer 
langs te komen.” Intussen klingelt de deur-



bel weer en hoewel Bart in de winkel staat 
om de klanten te helpen loopt deze klant 
meteen door naar de kantine. Met een ent-
housiaste roep wordt hij begroet en ploft 
hij in één van de stoelen die de kantine rijk 
is. Voordat de jas uit is staat er een kop kof-
fie voor hem op tafel. Dankbaar wordt de 
koffie naar binnen geslurpt en ontstaat er 
vervolgens een gesprek over het paar-

denvoermerk Havens. Een interessant 
gesprek maar voor mij tijd om te vertrek-
ken. Ik weet voldoende, voor deskundig 
advies en een goede kop koffie is een 
bezoek aan Groenexpert Klein Groningen 
zeker de moeite waard!

Jan Lammert Sijtsema

Klein Groningen 9
9241 HS  Wijnjewoude

Telefoon: 0516 - 480 500
Fax: 0516 - 480 809

E-mail: info@groenexpert.nl
Website: www.groenexpert.nl



Alles kan je kopen, behalve gezond verstand.

Basisschool viswedstrijd.

Op woensdagavond 30 mei wordt weer de jaarlijkse viswedstrijd voor 
basisschooljeugd gehouden. Ongeacht waar je op de basisschool zit mag je meedoen 
met deze wedstrijd. Alleen de basisschooljeugd uit Wijnjewoude, Hemrik en 
Lippenhuizen krijgt een briefje van te voren. Je hoeft je niet op te geven je kan zo 
komen. Iedereen die komt krijgt zonder meer wat lekkers.

Omdat, ongeacht de leeftijd, je in bezit moet zijn van een jeugdvergunning heeft de 
vereniging besloten om deze gratis te verstrekken aan iedere jeugdvisser. Met deze 
vergunning mag je met één hengel vissen op witvis. Je mag hiermee niet op roofvis 
vissen hiervoor moet je een jeugdpas kopen. De vergunning is alleen dit jaar geldig. Zie 
verder de Bân van april 2007.

De wedstrijd begint om 18.00 uur en eindigt om 20.00 uur. De jeugd van groep 1 t/m 4 
mag alleen onder begeleiding mee vissen. Plek van verzamelen is de Trambrug over 
de Opsterlandse Compagnonsfeart bij Wijnjewoude.

Verder organiseert de vereniging ook nog wedstrijden voor zijn leden.

Algemene wedstrijd:  15 mei in de Boarn tussen Nijbeets en Oldeboarn
Loting om 18.30 uur vissen tot 21.30 uur.

Dameswedstrijd: 23 mei Trambrug Compagnonsfeart te Wijnjewoude.
Loting om 18.30 uur vissen tot 21.30 uur.

Jeugdwedstrijd: 23 mei Trambrug Compagnonsfeart te Wijnjewoude.
Loting om 18.30 uur vissen tot 20.30 uur.

Heeft u een vergunning nodig dan kunt  u terecht bij :

Visser Hengelsport & Klompen en bij : Bolhuis tweewielers
Binnenwei 45 Nije Buorren 2
8409 JH Hemrik 9243 JR Bakkeveen
Tel.: 0516 – 471421 Tel.:  0514 – 542656

Heeft u zin om mee te doen of heeft u vragen over de hengelsport dan kunt u bellen met:

h.s.v. “ It Stikelbearske ”
Secretaris : René Seefat
Tel.: 0516 – 481271



Grootste werkschuur Staatsbosbeheer komt in 
Jubbega.

Staatsbosbeheer bouwt een nieuw beheercentrum aan de Schoterlandseweg in 
Jubbega. Het wordt de grootste werkschuur van Staatbosbeheer in Nederland. Circa 
25 mensen gaan vanaf de nieuwe locatie het hele werkgebied van het district 
Stellingwouden-Veenpolders in Zuidoost Friesland beheren. Naar verwachting is de 
werkschuur half juli gereed.

Duizend terreinen

In het district Stellingwouden - Veenpol-
ders beheert Staatbosheer circa 7000 
hectare natuur. Het gaat om meer dan 
duizend verschillende terreinen, in groot-
te variërend van een paar honderd vier-
kante meter tot meer dan duizend hec-
tare. De gebieden liggen verspreid over 
zes gemeenten: Oost- en Weststelling-
werf, Opsterland, Heerenveen, Smalling-
erland en Boarnsterhim. 
Op dit moment werken de medewerkers 
nog vanuit zeven verschillende kantoor-
tjes en werkschuren. Staatsbosbeheer 
verwacht dat het werk vanuit het nieuwe 
beheercentrum beter en efficiënter kan 
worden georganiseerd. Naar een nieuwe 
bestemming voor de huidige kantoortjes 
en werkschuren wordt nog gezocht.

Goede verbindingen
Natuurlijk gaat er met de nieuwe werk-
schuur ook een stukje nostalgie verloren. 
Voor veel mensen in de regio is de oude 
werkschuur van Staatsbosbeheer op de 
Ald Duerswâld in Wijnjewoude een ver-
trouwd adres. Hier konden mensen bijna 
altijd wel terecht met een klacht of een 
vraag. Daarvoor zullen de meeste men-
sen nu wat verder moeten rijden. Het nieu-
we beheercentrum komt aan de Schoter-
landseweg in Jubbega (Schurega), vlak-
bij de splitsing met de weg naar Gorredijk. 

Staatsbosbeheer heeft voor deze locatie 
gekozen omdat het centraal in het district 
ligt en er goede verbindingen zijn naar alle 
windrichtingen. 

Duurzame bouw
Het nieuwe, grotendeels houten, gebouw 
in Jubbega wordt volgens de nieuwste 
richtlijnen voor energiebesparing en duur-
zame bouwstoffen gebouwd. Zo wordt de 
energie voor de centrale verwarming gele-
verd door een pelletkachel en is er dus 
geen aansluiting op het aardgasnet. 
Pellets zijn kleine geperste houtkorrels.
Het hout van het nieuwe gebouw is 
afkomstig uit de bossen van Staatsbos-
beheer en uiteraard voorzien van het 
FSC-keurmerk.

Opening in september
De bouw van het nieuwe beheercentrum 
vordert snel als gevolg van de zachte win-
ter. IJs en weder dienende kan de verhui-
zing reeds medio juli plaatsvinden. De offi-
ciële opening staat gepland voor septem-
ber. Aansluitend komt er een open dag 
voor alle belangstellenden. De aankondi-
gingen daarvoor verschijnen tijdig in de 
regionale media.

Wees bij een bok voorzichtig aan de voorkant, 
kijk bij een paard uit aan de achterzijde, 

en hou een gek overal in de gaten!



Iets nieuws….. in Wijnjewoude….

Het klinkt u vast niet vreemd in de oren….onze scholen kunnen wel wat extra geld 
gebruiken. We kunnen allemaal wel heel veel willen, maar zonder geld zijn we nergens. 
Al pratende en denkende is de volgende actie ontstaan….

Tank de scholen bij met powerpoints van de Total

Bij beide Total benzine pompen ligt vanaf begin april 2007 een powerpoint puntenkaart. 
Klanten van de Total Tankstations te Wijnjewoude kunnen na het tanken bij het betalen 
doorgeven aan de pompbediende dat de spaarpunten op de kaart van de scholen 
mogen worden bijgeschreven. Heeft de klant zelf geen powerpoint kaart, dan kan hij/zij 
door te zeggen dat de punten naar de scholen mogen toch punten sparen voor de 
scholen, men hoeft dus zelf geen kaart te hebben.

Na het tanken zelf aan de kassa doorgeven indien u ons uw punten wilt schenken!

Deze spaaractie is voor beide basisscholen in Wijnjewoude.
Votum Nostrum en It Twaspan sparen samen punten.

Gaat het punten aantal dusdanige vormen aannemen dat de scholen er iets van 
kunnen aanschaffen, dan wordt in overleg besloten bij welk puntenaantal de verdeling 
zal plaatsvinden, waarna iedere school zelf zal beslissen waar deze punten aan 
worden besteed.
Wij willen u graag op de hoogte gaan houden via 'de Bân'. Er zal ieder kwartaal een 
punten-update komen in de Bân en wij willen als scholen hier natuurlijk ook graag ons 
doel in gaan vermelden.

Nogmaals het is iets nieuws….en wij zijn heel erg benieuwd…..

Wilt u ook sparen voor de scholen in Wijnjewoude???? 

Alvast onze hartelijk dank!

Tank de scholen bij met powerpoints van de Total.



Verkeerde voorstelling van zaken. 3

De aanleiding van mijn artikeltje in de Bân van maart, met de bovenstaande titel, was 
de melding in de Woudklank dat er in Nederland nog ongeveer 30 ha. Blauwgrasland te 
vinden is, waarvan een derde in het Wijnjeterper schar. Het doet me genoegen dat in 
een reactie daarop van Pieter, in de Bân van april, deze ook de mening is toegedaan 
dat mensen soms maar wat roepen, met de vraag, weten ze niet beter of is het 
stemmingmakerij.

Wie die uitspraak in de Woudklank 
gedaan heeft maakt niet zo veel uit, de 
journalist zal het zeker niet uit zijn of haar 
duim gezogen hebben. De betreffende uit-
spraak heb ik als je reinste kolder bestem-
peld en daarna uiteengezet waarom.
Alle door Pieter genoemde plantensoor-
ten waren ongetwijfeld in de Blauwgras-
landen aanwezig en zullen momenteel in 
het Wijnjeterper schar nog voorkomen. 
Dat op het vegetatie kundige vlak, het 
begrip Blauwgraslanden ooit is overgeno-
men van de oude landbouw, geeft wel aan 
dat landbouw en natuur nauw met elkaar 
verweven zijn.

Dat de uitbreiding van het Wijnjeterper 
schar met 38 ha. landbouwgrond een logi-
sche uitbreiding van een bestaand 
natuurgebied is kan ik me best voorstel-
len.

De wijze waarop de grond verworven is 
en dan verklaren “er ligt al een natuurbe-
stemming op  dus het telt niet mee in de 
overeengekomen 500 ha.” is een daad 
die je niet van de betrokken overheidsin-
stellingen verwacht en mag verwachten.
Nog voordat men het betreffende land 
van Sytse Visser in bezit had de water-
stand verhogen, waardoor deze zijn 
bedrijfsvoering sterk bemoeilijkt werd en 
men deze een vijftal jaren zo heeft aan 
laten modderen, is een kwalijke zaak.
Bovendien is het toch zo dat de vernatting 
is uitgevoerd juist onder het mom van het 
ROM project ( de grote borden logen er 
destijds niet om) en dan lekker niet mee-
tellen, dat kan in mijn ogen niet, vandaar 
de opmerking gestolen grond.
Als natuur en boerenliefhebber zou ik wen-
sen dat de scheppers van z.g. nieuwe 
natuur wat zuiniger op de landbouwers 
zouden zijn. Al was het alleen maar om 
het hele landschap in de toekomst wat net-
jes te onderhouden. 
 

De heer Wanders, directeur van district noord van het Staatsbosbeheer, betoogde op 
een kortgeleden gehouden openbare spreekbeurt dat de ecologische verbindingzo-
ne's van 50 tot 150 meter eigenlijk niks voorstellen. Deze zouden minstens een kilome-
ter moeten zijn.

Naar aanleiding hiervan kan ik het niet laten toch nog een kreet te slaken: 
                     Als de vos zijn passie preekt, boer pas op je kippen.

Durk.
 

Om te dragen is het zwaar,
maar weggooien vind je naar.



Nieuws van de Werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o.

China wereldrecordhouder executies.

In 2008 organiseert China de Olympische Zomerspelen. China heeft zelf een triest 
wereldrecord in handen. Jaarlijks worden er in dit land 10.000 mensen geëxecuteerd, 
meer dan in welk land ter wereld. Niet alleen voor gewelddadige vergrijpen, zoals 
moord kan men de doodstraf krijgen, maar onder meer ook voor belastingontduiking, 
valsheid in geschrifte en veediefstal.

CH Wijnjewoude,  Hynstedei.

Op 23 juni zal voor de 11e keer de Hynstedei worden gehouden. Vanaf 13.00 krijgt u 
een afwisselend programma te zien. Naast onze eigen showrubrieken, met 
deelnemers uit Wijnjewoude en omstreken, zullen ook Taveno Cat 4 Noord en de 
Regionale Friezen hun wedstrijden rijden.
Dit jaar zal voor het eerst in Wijnjewoude om het Kampioenschap worden gereden in de 
rubriek Tuigpaarden onder het zadel. Voor de kinderen is er op het terrein een 
springkussen aanwezig. In de tent kunt u naast een hapje en een drankje genieten van 
onze muzikale gast Griet Wiersma. Verder zal er deze dag een verloting plaatsvinden 
met als hoofdprijs een diner voor 2 personen. Dit alles vindt plaats op het bekende 
terrein aan de Merkebuorren van fam. v.d. Ploeg.

U bent van harte welkom op 23 juni en we hopen dat het voor u en voor ons een 
geweldige dag gaat worden.

Bestuur Stichting Hynstedei Wijnjewoude

Amnesty International is in alle gevallen 
tegen de doodstraf, omdat die een verne-
derende, onmenselijke behandeling is, en 
ook een schending is van het recht op 
leven. De doodstraf is zowel wreed als zin-
loos. Het is nooit bewezen dat de dreiging 
van de doodstraf afschrikwekkender is 
dan bijvoorbeeld gevangenisstraf. 
Bovendien is de doodstraf onherroepelijk 
en kunnen gemaakte fouten (ook in het 

beste rechtsstelsel) nooit worden her-
steld.

“China is modern genoeg om de 
Olympische Spelen te organiseren, dus 
zou het ook wat betreft mensenrechten 
moderner moeten zijn”, vindt Amnesty 
International. Wellicht dat de Olympische 
Spelen en de aandacht van de wereldme-
dia, hierop een positieve invloed hebben.

Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.,  Hendrik Jan Haanstra.



Geef de pen door.

Ik, Theunis de Vries, kreeg de pen aangereikt van Iris Koetsier. Na dus een Haagse nu 
een rasechte Fries die iets van zichzelf mag vertellen. 
Ik ben op 28 juni 1962 geboren in Nij Beets waar ik de eerste 26 jaar van mijn leven heb 
gewoond. De opleidingen die ik heb gevolgd zijn als eerste de kleuterschool, en daarna 
de basisschool en toen moest ik op de fiets naar Drachten naar de LTS. Na deze te 
hebben afgerond met een diploma op zak, ging ik naar de MTS (tegenwoordig Friese 
Poort) om daar de richting weg en waterbouwkunde te doen. 

Hierna heb ik nog één jaar kopklas 
Bouwkunde gedaan. Ik moest ook nog 
één jaar stage doen, een half jaar voor de 
ene richting en een half jaar voor de 
andere richting.
Na dit met goed gevolg te hebben 
volbracht en alweer een diploma op zak,  
was ik inmiddels 21 jaar en werd het tijd 
om aan het werk te gaan en geld te gaan 
verdienen.
Ik vond mijn werk in de bouwmaterialen bij 
de grootste bouwmaterialenhandel in 
Friesland waar ik nog steeds werkzaam 
ben.
In mijn 25ste levensjaar leerde ik mijn 
huidige vrouw (Baldwina Siegers) 
kennen. Wij zijn op 17 mei 1989 getrouwd 
en wij mochten in ons huwelijk 3 kinderen 
krijgen. Andries 17 jaar, Lilian 15 jaar en 
Carolina 13 jaar.
Toen wij trouwden had Baldwina al 3 kin-
deren uit haar vorige huwelijk (geschei-
den) en dit zijn Anneke, Bouke Jan en 
Gerko. Inmiddels heeft Anneke ook een 
kindje gekregen (Jesse) en zijn wij dus nu 
ook Pake en Beppe. De eerste15 jaar van 
ons huwelijk hebben we doorgebracht op 

de Noormanstrjitte 18 in Wijnjewoude en 
toen kregen we een kavel aangeboden op 
de Gentiaan. Deze hebben we toen 
gekocht en er een nieuw huis op laten bou-
wen. Nu wonen wij dus op de Gentiaan 
31. Wij zijn gelukkig getrouwd en hebben 
een leuk gezin. 
Mijn moeder Fokje de Vries v/d Berg 
woont ook bij ons in huis, dit vanwege 
haar gezondheid en zij niet meer op haar 
zelf kan wonen. Zij loopt alle dagen een 
rondje met haar rollator over de Gentiaan. 
Wij zijn lid van de vrijgemaakte kerk 
(Maranatha kerk) in Wijnjewoude en gaan 
elke zondag getrouw 2 keer naar de kerk, 
want wij geloven dat de Here Jezus voor 
ons is gestorven en dat Hij ook ons leven 
bestuurt in alles wat wij hebben te doen. 
Mijn hobby's zijn voetballen, vissen en 
thuis klussen en tuinieren. Ik ben dan ook 
lid van voetbalvereniging O.D.V. en 
voetbal zaterdagmiddag in O.D.V. zm3 
als keeper.

Zo heb ik u iets mogen vertellen over mij 
en mijn gezin en nu wil ik de pen graag 
doorgeven aan Karin en Juuke de Haan.

Theunis de Vries.



Het Circus was in het dorp….
U heeft het vast gemerkt….

Voor de feestelijke ouderavond van basisschool It Twaspan hadden de leerlingen 
samen met hun leerkrachten en circus Witova circus acts ingestudeerd voor een heuse 
circus voorstelling. 
4 april jl. was het zover! De ouders en pake's en beppe's werden ontvangen in een 
heuse Circustent waar zij werden getrakteerd op een fantastische voorstelling met zeer 
diverse acts…o.a. een aantal zeer sterke mannen,  zingende olifanten, een leeu-
wen/tijger/kattentemmer, koorddanseressen,  er waren artiesten die na heel veel oefe-
nen zonder hulp op een bal konden lopen tijdens de voorstelling en er waren natuurlijk 
ook clowns en acrobaten. 



Longa 
De lentefleur heeft een gouden kleur!

In maart hebben we volop in de wedstrijden meegedaan. Nu Longa vele disciplines en 
sporters heeft wordt het wedstrijdterrein alsmaar breder. Hierbij een overzicht van de 
resultaten.
Op 3 maart beet Anna Jongsma het spits af in een wedstrijd in Capelle aan de IJssel. In 
een sterk deelnemersveld van maar liefst 62 sporters behaalde ze de 23ste  plaats. 
Een talent voor de toekomst.

De week daarop (10 maart) was er zowel een acro- als een turnwedstrijd. In de C-lijn 
acro behaalde het trio Rinette van der Wal, Margreet en Anneke de Jong een 
veelbelovende 
4e plaats. Het mixduo Armando Haver-
kamp en Myrthe Roffel scoorden met een 
fantastische 
2e plaats en zij gaan zeker door naar de 
volgende ronde.
Ook wat turnen betreft ging het voortreffe-
lijk. Trientje Brouwer liet zich de gouden 
medaille omhangen en bij Anke van der 
Veen was de kleur zilver. Ook deze hang-
ers krijgen een mooie plek bij de dames 
thuis.
Op 24 maart gingen we na een aantal 
jaren weer naar de wedstrijd Springen en 
wel junioren C-Lijn en dat hebben ze in 
Friesland geweten. De springgroep 
bestaande uit Marrit Oenema, Anneke de 
Jong, Renske Veninga, Froukje de Graaf, 
Hilma Bernving, Margreet de Jong en 
Rinette van der Wal liet de rest verbaasd 
achter. Op alle gesporte onderdelen: 
vloer, kast-plank en trampoline-valmat 
werden ze Fries Kampioen. Dus: 3x 
GOUD! 
Een unieke prestatie waardoor ze door-
gaan naar de landelijke wedstrijd in 
IJsselstein. De trainsters Esther van der 
Zee en Lara Valkman kunnen nog even 
doortrainen met de groep.

Op de laatste dag van de maand hebben 
we de huur van de zaal afgezegd want 
bijna alle sporters stonden op de wed-
strijdvloer.
In Drachten gingen de recreaturnsters en 

-turner aan de slag met de trainers Loeky 
en Maaike de Ruiter en Jan van der Lei. 
Ook voor hen werd dit een succesvolle 
dag. In de eerste wedstrijdronde behaal-
den Wia Boonstra en Aaltje van der Molen 
een 6e en 15e plaats. Bij de jongens turn-
de Hilbrand Klaver rechtstreeks naar 
goud in zijn allereerste wedstrijd en dat 
motiveert. 
In de 2e ronde gingen Anna, Judith, 
Lisette en Thirza met succes aan de slag. 
Ze eindigden als 2e , 4e , 8e  en 14e , ook 
deze meisjes hebben een fijne dag 
gehad.
En last but not least mochten Lisa 
Mollema en Wia Boonstra de wedstrijd-
vloer op en dat heeft hun geen windeieren 
gelegd. Lisa mocht op de hoogste trede 
van het podium en ook Wia kan met een 
6e plaats dik tevreden zijn.

Dezelfde dag kwamen ook vele sporters 
van Margje van der Lei en Natascha 
Jamin voor hun eerste wedstrijd D/E-lijn 
van dit seizoen in de schijnwerpers. In 
Beetsterzwaag was de zaal bijna Longa-
gekleurd met zo veel (18!) teams, we kwa-
men bijna trainingspakken tekort.
In hun eigen categorie scoorden de teams 
als volgt:
1e plaats: Tessa vd Horst + Gea Boonstra 
en Hilma Bernving + Anna Jongsma
2e plaats: Renske Veninga + Anke vd 
Veen + Esther vd Veen; Sem + Luna 
Jansen; Gienke Jongsma + Marije ; 



Froukje de Graaf + Noa Schievink; 
Trienke vd Ley + Myrna vd Wolfshaar + 
Tiana
3e plaats: Esther vd Horst + Baukje de 
Vos; Vera ten Hoor + Lieke Dijkstra; Lotte 
Langhout + 
Nicky Bouma + Laura
En: Trientsje + Wia (4e) ; Marlies + 
Chantal (12e ?); Esmee + Jildou + Inge 
(7e); Daniëlle + Lyanne + Anne (4e); 
Petra + Martha (12?); Femke + Mirna 
(5e); Rianne + Esther (8e) en Esmee + 
Layana (13e).
(Alle definitieve uitslagen waren bij het 
opstellen van dit stuk helaas nog niet 
bekend)

Ook in Zwolle was het feest voor de spor-
ters. In de 1e plaatsingswedstrijd B-lijn 
acro deden John Bolt en Marrit Oenema 
het met een 2e plaats uitstekend. Ruben 
Haverkamp en Janine Brouwer eindigden 
op een 5e plaats. Voor beide teams geldt 
dat ze ook lering trekken uit de wedstrij-
den om zich vervolgens voor te bereiden 
op de komende. 

In april zijn we rustig doorgegaan op de 
prestaties. Op 14 maart was er het FK tur-
nen voor Anke van der Veen en Trientje 
Brouwer. Ze hebben prima gepresteerd 
met hun 6e en 9e plaats.

Dezelfde dag was er voor de acroërs in de 
D/E-lijn het FK in Surhuisterveen. Er ston-
den maar liefst 12 teams van Longa op de 
wedstrijdvloer en daar hebben ze de club-
kleuren uitstekend verdedigd. Zo werden 
Sem en Luna Jansen 2e  , Anne Dijkstra. 
Lianne vd Lei en Daniëlle Bijma ook 2, 
Gienke Jongsma en Marije de Boer 
behaalden een 5e plek. Tessa vd Horst en 
Gerry Boonstra bereikten de bronzen 
plaats en Trientje Brouwer en Wia 
Boonstra behaalden de 8e plaats. 
Renske Veninga, Ankje vd Veen en 
Esther vd Veen kregen de zilveren 

medaille omgehangen net als Hilma 
Bernving en Anna Jongsma. Maar het is 
niet alleen zilver wat er blinkt want Vera 
ten Hoor en Lieke Dijkstra gingen blij naar 
huis met brons en ook op Froukje de 
Graaf en Noa Schievink op plaats nr 5 zijn 
we zeer trots. En die trots groeit alleen 
maar met de 5e plaats van Esther vd 
Horst en Baukje de Vos, evenals die van 
Nicky Bouma, Lotte Langhout en Laura 
Kiers. Wat te denken van de 3e plek van 
Myrna vd Wolfshaar, Trienke vd Ley en 
Tiana Schouten. Voor Longa een prima 
FK. Acht teams van deze groep staan op 
28 april in de districtswedstrijd Noord in 
Nijeveen.

Op 14 april gingen Esther van der Veen 
en Fokelien Broekstra naar hun FK in 
IJlst. Als je dan 's avonds met een 7e en 
3e plaats na je eerste FK thuiskomt, dan 
ben je apetrots.

's Middags was er de 2e plaatsingswed-
strijd acro B-lijn voor onze topduo's in 
Drachten. Marrit Oenema en John Bolt 
behaalden in een ijzersterk deelnemers-
veld opnieuw de 
2e plaats en ook Janine Brouwer en 
Ruben Haverkamp hebben zich met hun 
4e plaats uitstekend geweerd. John en 
Marrit hebben zich inmiddels geplaatst 
voor de landelijke finale en ook voor 
Ruben en Janine is er in de 3e plaatsings-
wedstrijd op 12 mei in Volkel nog alle 
kans.

Hoe het vandaag 28/4 bij de districtsfinale 
acro c/d/e-lijn , de wedstrijd van onze 
streetdancers in Marum en onze turnsters 
in hun kampioenswedstrijd is afgelopen, 
leest u volgende maand.

E. Oenema



Dorcas hulp

Pinksterhobbymarkt zaterdag 26 mei. Steun voor jonge moeders in krivoy rog, 
Oekraïne. Krivoy rog, de stad waar dit project wordt uit gevoerd, ligt in het zuidoosten 
van Oekraïne. Er wonen ongeveer 700.000 mensen in de stad. Met dit project wil 
Dorcas de tiener moeders steunen, die kozen voor het leven van hun baby. Ze zijn zelf 
niet in staat hun baby financieel te onderhouden. Het uiteindelijke doel is om het aantal 
ongewenste zwangerschappen terug te dringen. Voor dit project is nog 7.000 euro 
nodig.

Met rommelmarkt spulletjes en kinderkleding, willen wij (de sorteergroep) ons hier voor 
inzetten. Helpt u mee ?? 
Samen kunnen we veranderingen teweeg brengen in het leven van mensen !!

Dorcas zamelt oude mobieltjes in. Lever uw mobiel in bij onderstaande adressen. 
Dit levert Dorcas 3.50 euro per toestel op.

Ook uw kleding, dekens schoenen, huishoudelijke art. e.d. blijven welkom
Giro 2500 t.n.v. Dorcas hulp Nederland Andijk

Dorcas depot fam. B. Karssen  tel.  481758
Voorraadkist  fam. J. Bruinsma tel.   481372   

Volleybalvereniging DWS

De competitie is voor dit seizoen alweer voorbij.
Dames 1 en Heren 1 moesten nog een P/D wedstrijd spelen. Op het moment dat we de 
kopij moeten inleveren zijn de uitslagen hiervan nog niet bekend. 
De uitslagen tot nu toe zijn als volgt.
Dames 1 9de plaats met 21 pnt

Dames 2 5de plaats met 36 pnt
Heren 1 3de plaats met 37 pnt
Heren 2 6de plaats met 20 pnt.

Op 14 mei is er nog een mixtoernooi voor alle leden van DWS ter afsluiting van het 
seizoen. De trainingen gaan nog wel door. We hopen dat we voor volgend seizoen 
genoeg deelnemers hebben om met 4 teams in de competitie te blijven spelen.
Namens DWS willen wij u allen alvast een goede zomervakantie toewensen.



IJsheiligenzomer

De bloeimaand mei is in de volksweerkunde bekend om de IJsheiligen. Het gaat om 11-
14 mei, de naamdagen van St. Mamertus, St. Pankratius, St. Servatius en St. 
Bonifacius. De laatste is niet de bekende Bonifatius, apostel van Duitsland, die in het 
jaar 754 bij Dokkum werd vermoord. Deze Bonifatius heeft zijn naamdag op 5 juni. De 
IJsheilige Bonifacius was een Romeins burger die in het jaar 307 stierf tijdens de 
vervolging van de Christenen onder keizer Diocletianus. 

De IJsheiligen danken hun naam aan de 
kans op nachtvorst; na de IJsheiligen zou 
dat gevaar geweken zijn: "het kan vriezen 
in de mei, tot de IJsheiligen zijn voorbij". In 
de landen ten noorden van de Alpen heb-
ben ze die reputatie. Na IJsheiligen, dus 
later in mei is de kans op vorst veel kleiner 
dan begin mei en in dat opzicht markeren 
ze een overgangsperiode. Ook in juni kan 
het vlak boven de grond nog vriezen; de 
IJsheiligen geven geen garantie dat de 
vorst voorbij is.
Ook is het niet juist dat het tijdens de 
IJsheiligen altijd kouder is dan op andere 
meidagen. Grote temperatuurschomme-
lingen zijn karakteristiek voor het hele 
voorjaar en vooral in april, mei en de eer-
ste helft van juni wordt de eerste warmte 
vaak abrupt afgebroken om plaats te 
maken voor koud en soms guur weer.

Zo'n vroege warme periode kan dus ook 
samenvallen met de IJsheiligen en dat 
gebeurt herhaaldelijk. De IJsheiligen-
zomer duurt meestal maar kort, maar dan 
kan het al behoorlijk warm worden en 
zomerse dagen zijn dan al vaak voorge-
komen. In De Bilt waren 13 mei 1945 en 

14 mei 1943 zelfs tropisch met temperatu-
ren van 30,6 en 30,5 graden. In 1945 duur-
de de zomerse periode van 9-14 mei en 
waren 11 en 12 mei met 29 graden bijna 
tropisch. In 1976 kwam de hitte al voor de 
IJsheiligen met 32,0 graden op 10 mei in 
Gemert en 31,5 in Eelde.
Ook in 1998 hebben de IJsheiligen warm-
terecords op hun naam geschreven. In de 
periode 9-15 mei werd het iedere dag war-
mer dan 25 graden; een serie van zeven 
zomerse meidagen dus. Op 12 mei 1998 
noteerde het KNMI met 32,0 graden een 
nieuw record voor de eerste helft van mei. 
De dag daarvoor was 30,3 het maximum 
en twee tropische dagen na elkaar zijn 
uniek in deze tijd. Op plaatsen in het zui-
den van het land zijn zelfs drie tropische 
meidagen achter elkaar voorgekomen 
met landelijk 32,5 als maximum op 12 mei 
1998 in Eindhoven. Op 13 mei 1998 
kwam de temperatuur in De Bilt de hele 
dag niet lager dan 16,7 graden en dat is 
een nieuw maandrecord; zo'n warme 
meinacht hebben we niet eerder meege-
maakt. 

Prikbord
Te keap

Wite Vlaamse reuzen.
F. Feenstra, Opper Haudmare 42.



 

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

Wat doet een imker allemaal?
Een imker verzorgt zijn bijen en probeert zoveel mogelijk honing en broed te krijgen. 
Honing om te consumeren, eventueel te verkopen als er voldoende is. Broed om het 
volk zo sterk en zo groot mogelijk te maken.
Kan de imker dat? Ja, tenminste als het allemaal 'n beetje wil lukken wel, maar hij is van 
veel dingen toch afhankelijk. Eén daarvan is het weer. Dat wil niet zeggen dat wanneer 
het regent er geen broed komt. Dat gaat in de regel gewoon door.
Wat de honing betreft zijn de bij en de imker afhankelijk van hetgeen de bloem aan 
nectar afgeeft. Dat is ook weer afhankelijk van het weer.
Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude biedt u de mogelijkheid om eens een bezoekje te 
brengen aan een imker in de buurt.
Docent: de heer Jongedijk.
Datum: zaterdag 12 mei 2007.
Kosten: € 2,00.
Aanvang: vanaf 14.00 uur.
Contactpersoon: Géke Groenewold tel. 0516-481878. 

Zeevissen.
Afgelopen seizoen zijn we met een enthousiaste groep vissers de Noordzee opgegaan 
vanuit Lauwersoog. Het was een zeer geslaagde dag, maar   …… 
Nu, we hebben ons oor goed te luisteren gelegd, waarbij we de suggestie kregen om 
voor komend seizoen vanuit Den Helder te gaan vissen en dan met Ms. Nestor.
De Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude wil dit dan ook organiseren. We willen dat dan 
doen op 16 juni, maar belangrijk is, op hoeveel liefhebbers kunnen we rekenen.
We kunnen nl. niet iets op het laatste moment regelen, op 15 mei gaat de inschrijving 
definitief sluiten.
De kosten, exclusief zeehengel, zullen ongeveer € 29,00 bedragen.
Je kunt een zeehengel aan boord huren voor € 6,00.
(de genoemde bedragen zijn onder voorbehoud)
Consumpties etc. zijn voor eigen rekening.
Deelnemers krijgen vroegtijdig bericht.

Wadlopen van Holwerd naar Ameland.
Een inspannende, ontspannende, ontmoeting met een uniek natuurgebied, de 
Waddenzee. Bij laag water een waddenland grillig doorsneden door geulen en prielen, 
dat te voet overgestoken kan worden: WADLOPEN. Doe dit nooit op eigen houtje; het is 
verboden, maar bovendien levensgevaarlijk. Dit kan alleen met een vertrouwde 
organisatie en dus goed opgeleide en ervaren gidsen. Werkgroep Activiteiten 
Wijnjewoude biedt de mogelijkheid om samen met wadloopcentrum Pieterburen deze 



oversteek op een verantwoorde en veilige manier te volbrengen. De tocht gaat van 
Holwerd naar Ameland, een prachtige tocht van ongeveer 3,5 uur lopen over 
afwisselend wad. Vooraf zal er op 9 mei een informatieve avond plaats vinden in de 
Swingel om 20.00 uur  welke, voor een ieder toegankelijk is, maar in elk geval door 
allen die zich hebben aangemeld moet worden bijgewoond. De tocht zal plaats vinden 
op 8 juni. 

Datum: vrijdag 8 juni.
Aanvang: 7.30 uur (vertrek vanaf MFC de Swingel 6.00 uur)
Kosten: € 27,50
Contactpersoon: S. Groenewold Tel. 0516-481878

Het programmaboekje 2006 – 2007 kunt u op uw E-mail ontvangen.
Vraag hem aan bij Wijnjewoude@orange.nl 

Himmelwike 2007.

Wijnjewoude is weer opgeschoond  afgelopen maand. 
Begin april was het de Opsterlandse Himmelwike en de leerlingen van de beide 
basisscholen in Wijnjewoude hebben hun best gedaan zoveel mogelijk zwerfafval op te 
ruimen in ons dorp.



 

was weer een groot succes dank zij alle deelnemende bedrijven en vrijwilligers.

Het Roefelcomité bedankt:
Bloemen & Kadohuis: Wilma.
Boerderij: H. Drenth.
Drukkerij: Pool.
Edelsmeden: Kerkstra en Pannekoek.
Eetcafé-Restaurant: de Stripe.
Internet, Vormgeving en Software: Pronamic.
Kapsalon: it Leantsje.
Meditatieschool: Kirtan.
Meermarkt: Bosch.
Project Management Support: Jetty Welfing.
Reklame beletteringsstudio: de Haan.
Reparatiebedrijf: Klein Groningen.
Schoonheidssalon: Ina Zandberg.
SHP: Bouwbedrijven.
Vertaalburo: Postma & Tijsma. 
Extra hartelijk bedankt  Workshop's & Groendecoratie's de Wylde Roas uit 
Bakkeveen.

Antje, Carolina, Géke, Jeltje, Klaasje, Lydia, Marian, en Tjitske, hebben ervoor 
gezorgd dat de kinderen op hun plaats van bestemming kwamen.
Tjitske, Lydia en Magda hebben de overheerlijke broodjes gesmeerd en belegd.
De foto's, genomen door René Seefat, zijn te vinden op www.wijnjewoude.net.

Nieuw bij Dúndelle  !!!!

Vanaf zaterdag 28 april is er bij Dúndelle in 
Bakkeveen een midgetgolf en een Jeu de 
boules baan. De midgetgolf is een officiële 
wedstrijdbaan, met allerlei uitdagende 
hindernissen. (salto, het net, labyrinth). 

Je kunt natuurlijk zo een rondje komen golfen, maar het is ook een leuke activiteit voor 
een familiedag, kinderfeestje of een uitje van een vereniging. De openingstijden van de 
baan zijn gelijk aan het zwembad, maar voor groepen kan er een uitzonderingen 
worden gemaakt. Als je een abonnement van het zwembad hebt heb je 33.3%  korting 
op een rondje midgetgolf. 

Tot ziens bij Dúndelle, Mjûmsterwei 16, 9243 SK Bakkeveen. Tel. 0516 541493



Stichting Pinksterfeest Wijnjewoude

      Mw. J. van der Vaart
      Tel. 0512 -300716



Schaakspel op het drieprovinciënpunt.
(nog één keer een winters verhaal)

Weten jullie waar het drie provinciën punt is? Fiets maar eens op een mooie zomerdag 
met je ouders in de richting van Bakkeveen. Sla midden in het dorp de Mjûmsterwei in 
naar Allardsoog en je komt er gemakkelijk. Hier kun je zomaar met één been in 
Friesland staan, met het andere been in Drenthe en met je neus in Groningen. Daar 
heeft Robin Hood vorig jaar nog een heel spannend avontuur beleefd. Dat kwam zó.

Op een koude winterdag, het sneeuwde 
flink, wandelde Robin Hood naar de 
Bakkeveense Manege, zadelde zijn 
schaakpaard en galoppeerde richting 
Mjûmsterwei, want die weg was nog een 
beetje begaanbaar. Na een barre tocht, 
want je weet het, een schaakpaard gaat 
vaak maar één stapje vooruit en twee 
stapjes opzij, zag hij in de verte de 
schaaktoren van Prins Siebrand door de 
sneeuwbuien heen schemeren, want zo 
laat was het al. Gelukkig was Prins 
Siebrand thuis. Robin en zijn paard waren 
echt toe aan een hartversterking en die 
had Siebrand wel in huis. Een stevige 
boterham met ganzenei en een glas 
warme melk voor Robin en voor het paard 
wat maïskolven. Natuurlijk bleef Robin sla-
pen in de torenkamer, want buiten werd 
het weer steeds slechter. 

Midden in de nacht werd Robin wakker 
van een vreemd geluid. Schak, schak, 
schak, schak…………..schak, schak, 
schak. Waren dat de ganzen van Prins 
Siebrand? Robin sloop voorzichtig de 
vrieskou in en had al gauw een heel kop-
pel ganzen om zich heen. Zouden die gan-
zen hem wat willen zeggen? Nou ja gan-
zen kunnen natuurlijk niet praten, maar 
toch  begon Robin te begrijpen dat die 
ganzen hem ergens naar toe wilden 
brengen. Met Robin in het midden gingen 
ze de hei over langs wilde paarden en 
ossen, langs een dobbe, een bos in en 
toen stonden ze in eens voor een bordje 
“Stop, hier is de grens en ga niet over de 

landweer”. Wat is een landweer nou 
weer? Een landweer is een oude dijk met 
een diepe greppel er langs, die vroeger 
diende als verdediging tegen de Drenthen 
of de Groningers die Friesland even wil-
den veroveren! Hoe konden ze dat nu 
denken!! Omdat Robin nogal nieuwsgie-
rig en nergens bang voor was, kroop hij 
toch de landweer op maar schrok toen ver-
schrikkelijk, want aan de andere kant 
stond een heel schaakleger opgesteld 
met formidabele torens, woest kijkende 
pionnen, dreigende lopers en steigerende 
paarden. Plotseling klonk er een signaal 
en dat vreemde schaakleger kwam lang-
zaam in beweging. De pionnen moesten 
natuurlijk weer de eerste stappen doen! 
Maar wat gebeurde er? De pionnen moes-
ten omhoog de landweer op en zoals jullie 
weten kan een pion alleen maar rechtuit 
en niet omhoog. De lopers probeerden 
het ook, maar een loper kan wel schuin 
opzij, maar niet schuin omhoog. Nou dat 
werd me een rommeltje! Alle stukken 
lagen op een hoop alsof ze net uit de doos 
kwamen en Robin Hood……………..die 
had een plezier, hij lachte zich krom om al 
die domme stukken die dachten even 
over de landweer te kunnen komen. Maar 
goed dat die er is. 

Frans Briedé
 
Wil je ook aan een schaakavontuur begin-
nen? Kom dan vanaf half september eens 
kijken op een woensdagavond bij de 
Schaakclub Bakkeveen (van september 
tot en met april). Wel even bellen van te 



voren 0516 542 087 of 0516 542 169, 
en/of kijk op onze website via www.bak-
keveen.nl.... sport.... schaken...



Dorcas

Dorcas Hulp Nederland is een internationale christelijke hulpverleningsorganisatie.

De collecte was dit jaar voor de gezondheidkampen Tsjernobyl Slachtoffers, Oekraïne. 
Duizenden kinderen groeien op in deze ongezonde omgeving. Het is goed voor deze 
kinderen een paar weken per jaar uit deze omgeving te zijn.
De opbrengst van de collecte was dit jaar € 779.08
Hartelijk dank aan de gevers en collectanten!

Appie Bosscha



EHBO-vereniging 
Bakkeveen/Wijnjewoude

Voorzitter       Sjoukje v.d. Ley Binnenwei 4, Hemrik  471446
Vice-Voorzitter   Aafke v.d. Mei Weinterp 34, Wijnjewoude  481284
Secretaris Jacqueline Kuipers J. vd Wielenwei 7,  Bakkeveen 541035
Penningmeester Fokje Meestringa Kuipenstreek 23, Oosterwolde 520508
Lid Diana Teijema Smidte 43, Terwispel

E-mail: ehbo_benw@hotmail.com

Terugblik 1965-1982 door Secretaresse A.G. Nieuwenhuis
(vroegere wijkverpleegster en mede oprichtster van de EHBO-vereniging).

Al enige malen hadden enkele inwoners 
van Bakkeveen gevraagd om een cursus 
en ten slotte kwam de start in oktober 
1965. Maar voor het zover was, moest er 
heel wat werk verzet. Er kwam een adver-
tentie in een plaatselijk clubblad (volgens 
mijn herinnering het voetbal-krantje) dit 
leverde echter te weinig deelneemsters 
op en zo ging ik op huisbezoek bij ver-
moedelijke belang-stellenden. Ten slotte 
waren er 12 cursisten. Dhr. Breedveld 
was bereid les te geven met minimaal 12 
deelnemers. 

Er was nog een oude verbanddoos met 
materiaal in het wijkgebouw aanwezig. Zo 
hoefden wij niet meteen oefenmateriaal 
aan te schaffen. De cursus moest echter 
worden aangevraagd en de voorschriften 
zijn dat dit alleen kan via een bestaande 
vereniging of organisatie. Zo werd aan-
sluiting gezocht bij afdeling Ureterp. Van 
hen leenden wij ook oefenmateriaal als 
spalken, brancard en werd ook via hen 
verbandmateriaal besteld. Cursusruimte 
werd gevonden in het verenigingsgebouw 
aan de Foarwurkerwei. De beginners-
cursus bestond toen uit 16 wekelijkse les-
sen in het 1e winterseizoen met een her-
haling van 16 lessen in het 2e wintersei-
zoen. Ze vond in februari 1967 het 1e exa-
men plaats in het Groene Kruisgebouw te 
Bakkeveen. Dhr Noord-hoff uit Drachten 

hoff uit Drachten nam de examens af, 
allen slaagden. 

In die tijd hadden wij nog geen bestuur en 
ik zelf was een manusje van alles. Koffie 
zetten, lesgeven in verbandleer, schrijf-
ster en penningmeester. Het ging echter 
allemaal veel eenvoudiger dan nu. 
Behalve in het verenigingsgebouw zijn er 
ook veel oefenlessen gevolgd in Ureterp 
en ook eens een winterseizoen in de 
kantine van 't Hout. In die periode was 
beheerder Portugies ook cursist en wij 
hadden daar een ruime gelegenheid tot 
oefenen. In die tijd werd door de regering 
een boekje uitgegeven over beschermen-
de maatregelen te treffen tijdens een 
atoombom aanval. Dit werd ook be-
sproken op de oefenavonden. Het 
leverde een heel dispunt met Portugies 
want de te neme maatregelen vonden bij 
hem geen geloof. Nu zullen velen het met 
hem eens zijn. Langzaam ging het aantal 
EHBO-leden achteruit. Tot er in eens een 
stimulans kwam vanuit clubhuis It 
Beaken. Men wilde van daaruit diverse 
cursussen organiseren en boden aan ook 
ruimte te geven voor de EHBO-vereniging 
en ook actie te willen voeren voor een 
beginnerscursus. Dit werd een groot 
succes. Ongeveer 20 a 22 deelnemers. 
Velen van de plattelands vrouwen 
vereniging en ook BB'ers (Bescherming 



33.

Bevolking) die hun herhalingslessen 
moesten volgen op last van Ministerie van 
Defensie. De avonden werden op maan-
dag van 20.00 uur tot 22.00 uur in It 
Beaken gehouden. De aanvang cursus 
kon nu volbracht worden in een seizoen 
van 16 lessen. Er werd meer materiaal 
aangeschaft. Dhr. Breedveld gaf meer les 
en de oefenpop werd gehuurd vanuit Den 
Haag. Brancard werd nog geleend van 
Ureterp en moest van daar met eigen auto 
gehaald. Raam open anders kon dat appa-
raat er niet in. Examens werden afgeno-
men in It Beaken door Dhr. Lolkema en 
door Dhr. Griffioen en Noordhoff. Dhr 
Breedveld had steeds actief meegedaan, 
maar hij moest steeds vaker verstek laten 
gaan om diverse redenen. Ten slotte liet 
hij weten het niet meer te kunnen doen. 
Andere huisartsen in onze omgeving 
bedankten eveneens bij de plaatselijke 
vereniging. Nu kwamen wij in moeilijkhe-
den. Geen arts die meer EHBO-lessen 
wilde geven. Volgens Den Haag mocht 
het ook met een kaderinstructeur. Maar 
deze mocht het alleen doen, als de orga-
nisatie als afdeling stond ingeschreven. 
Een beroep op de vereniging te Ureterp 
hielp niet want deze telde minder dan 5 
leden en stond dus als niet actief te boek. 
Dhr Prijs uit Oosterwolde heeft ons door 
een moeilijke periode heen geholpen 

periode heen geholpen, door als kaderin-
structeur in Bakkeveen les te geven. En 
ook al dat er op 31 oktober 1977 een 
oprichtingsvergadering plaatsvond waar-
in de EHBO-vereniging van Bakkeveen 
een zelfstandige vereniging werd. Sinds 
die tijd is er een bestuur en zijn de functies 
verdeeld. Ieder doet zijn plicht. Zo staat 
dan sinds oktober 1977 alle wel en wee 
opgetekend in dit boek. Ik hoop dat het 
wel zijn van onze EHBO-vereniging 
steeds de overhand zal hebben.......... 
Dus in oktober 2007 bestaat onze EHBO-
vereniging officieel 30 jaar.
 

Vanaf ongeveer begin september 2007 
beginnen onze herhalingslessen weer en 
die zullen in het M.F.C. “De Swingel” te 
Wijnjewoude worden gehouden. 

· Als u een EHBO-beginnerscursus wilt volgen kunt u 
contact opnemen met een EHBO-vereniging in de 
buurt. Voor adressen/telefoonnummers kijk op 
www.ehbo.nl.  

· Hebt u al een diploma en wilt u lid worden van onze 
vereniging dan kunt u contact opnemen met de 
secretaris van de vereniging Bakkeveen-
Wijnjewoude. 



Kerkdiensten

Hervormde Gemeente
Mei
6  Duurswoude   9.30 uur. Ds. F. Stevens, Hoogeveen

19.30 uur. Kand. J.K.M. Gerlings, Leeuwarden. Zangdienst
13 Weinterp   9.30 uur. Hr. J.W. v.d. Kamp, Beverwijk.

13.45 uur. Hr. J.W. v.d. Kamp, Beverwijk.
17 Weinterp   9.30 uur. Ds. T. Sijtema, Assen. Hemelvaart
20 Duurswoude  9.30 uur. Hr. H. Lowijs, Noordseschschut.

13.45 uur. Hr. H. Lowijs, Noordseschschut.
27 Weinterp   9.30 uur. Hr. J. Duijster, Ens. 1ste pinksterdag

13.45 uur. Hr. J. Duijster, Ens
28                   Dienst te Velde
Juni
3 Duurswoude   9.30 uur. Ds. F. Stevens, Hoogeveen.

19.30 uur. Hr. J. Duijster, Ens

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Mei
6   9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal
13   9.30 uur. Dienst

16.30 uur. Ds. H. Pathuis
17  9.00 uur. Ds. W.B. van der Wal
20   9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal
27   9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal. 1ste pinksterdag

14.00 uur. Ds. R. Sietsma
Juni
3   9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal

Gereformeerde Kerk
April
Mei
6   9.30 uur. Ds. S. Poelman, Harlingen. Koffiedrinken na de dienst

14.00 uur. Themadienst met Dhr. W. Veldman
 Thema “Why God” m.m.v. Duflatt uit Marum

13   9.30 uur. Da. M.J.M. Sytsma van Oeveren, Dr. Compagnie
13.45 uur. Da. M.J.M. Sytsma van Oeveren, Dr. Compagnie

17   9.30 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster. Hemelvaartsdag.
20   9.30 uur. Ds. F. de Jong, Drachten. Doopdienst: 

  De Heilige doop zal worden bediend aan                                                                                         
 Jonathan v.d. Meulen en Nynke Janke Meestringa.

13.45 uur. Ds. P. Rozeboom, Wolvega
25 19.30 uur. Meeting & Message in de tent
26 19.30 uur. Ds. E van Beesten, Ommen.

Massale samen zang in de tent  m.m.v . Mannenkoor “EDOZA” uit       
Sneek en “Trio Oldersma “uit Donkerbroek.



27   9.30 uur. Dhr. J. Brouwer, Rouveen. 1ste pinksterdag (gez. met Hemrik)
14.00 uur. Kids Crew. Utrecht. Gezinsdienst in de tent
19.30 uur. Gospelformatie Sjem uit Kollum. Gospelavond in de tent.

28 10.00 uur. Ds. O. Bottenbley, Drachten. 2de pinksterdag. Dienst in en om de
tent. M.m.v. New Creation uit Joure en de Bazuin uit Ureterp.

10.00 uur. Kinderdienst in de tent met Inside out uit Boornbergum.
Juni
3   9.30 uur. Ds. A.P. Davelaar, Zwartsluis, Koffiedrinken na de dienst.

13.45 uur. Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen. Kinderdienst.

Dorpsagenda
Mei
9 WAW. Informatieavond over Wadlopen
12 WAW. Wat doet een Imker
12 Open dag Groenexpert voorheen Merkus
12 Bloemenmarkt Sola Gratia
14 DWS. Mixtoernooi voor alle leden van DWS
15 Viswedstrijd in de Boarn tussen Nijbeets en Oldeboarn
23 Viswedstrijd Trambrege voor jeugd en dames
26 Pinksterhobbymarkt
30 19.30 uur Verslag IDOP gebeuren
30 Viswedstrijd voor de basisscholen
31 Pakketten inleveren voor Polen.

Juni
4 Afscheidsreünie Rehobothschool
6 Rommelmarkt
8 WAW. Wadlopen Holwerd Ameland
14,15 en16 Dorpsfeest
16 WAW. Zeevissen
20 Avond Rommelmarkt
23 Hynstedei

Reünie Chr. Basisschool Rehoboth Hemrik

In verband met het na 88 jaar verdwijnen van de Chr. basisschool Rehoboth te 
Hemrik wordt er op woensdag 4 juli een afscheidsreünie gehouden. 
Uitgenodigd is iedereen die ooit bij de school betrokken is geweest. De middag 
zal beginnen vanaf 16.00 uur in de Bining in Hemrik, daarvoor is er gelegenheid 
om nog één keer de school te bekijken. Na een broodmaaltijd zal de avond 
afgesloten worden met een musical speciaal geschreven voor de Rehoboth. 
Zorg dat u/jij erbij bent!

Inlichtingen en opgave voor 10 juni bij: 
Hinke Teakema – Hiemstra, 0516 471597. E-mail: hinjan_2@hotmail.com
Korrie de Jong – Lenos, 0516 – 471282. E-mail: wdejong001@planet.nl



Doktersdiensten

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

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

aanwezig. 

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

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

Tegen eigenwijsheid staat de medische wetenschap machteloos.


