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Een praatje bij het 
plaatje

"Voorjaar 2010 ."

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 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 of als 
een gewoon word document (geen docx) en dan in lettertype arial 11, via email 
deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 29 mei 18.00 uur. Kopij wat niet via e-
mail gaat moet op donderdag 27 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 Klaas Greidanus  

 greidanus@zonnet.nl

Dodenherdenking

Het volgende gedicht zal op 4 mei tijdens 
de dodenherdenking worden voorgedra-
gen door kinderen van de basisscholen. 
Meer informatie over de dodenherden-
king staat in de Bân van april.

 
De druppel glijdt 

van de koude grijze steen 
in een holte die 

niet gevuld kan worden 
verdriet is niet genoeg.

Waar ooit de bommen vielen 
zal nu de stilte spreken

 de jaren voorbij
 naar boven halen.

Vandaag zullen de doden leven 
laten wij luisteren 
naar hun gezang 

laat de leegte 
galmen.

Luc Stefelmanns (16)

Foto’s in de Bân

Als studente fotografie wil dorpsgenote 
Sietske Bouma graag praktijkervaring 
opdoen. Zij zal voortaan de foto op het 
omslag verzorgen en ook kunt u foto’s van 
haar in de Bân tegenkomen. Wij wensen 
haar veel succes en alle lezers, veel lees 
en kijkplezier.

De redactie.

mailto:greidanus@zonnet.nl
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Berichten van Plaatselijk Belang.

2.

Afsluiting Idop op 11 mei.
Het Idop wordt binnenkort afgesloten. In 
de Bân van april hebben we u hier al over 
geïnformeerd. We nodigen u van harte uit 
voor de bijeenkomst op 11 mei a.s. om 
20.00 uur in de Swingel.

Agenda:
1. Opening
2. Verslag tussenevaluatie IDOP 09-02-

2009 
3. Stand van zaken plannen werkgroe-

pen Wijnjewoude
4. Afronding IDOP/ Hoe verder?
5. Presentatie Stuurgroep N381
5. Wat verder ter tafel komt
6. Sluiting.

We sluiten af met een hapje en een 
drankje.

Ledenvergadering
De ledenvergadering op 29 maart jl. werd 
door 42 mensen bezocht. De opkomst 
was daarmee kleiner dan afgelopen 
jaren, mogelijk omdat er op dezelfde 
avond meerdere vergaderingen waren en 
de nieuwe gemeenteraad op deze avond 
werd geïnstalleerd.
Naar aanleiding van het jaarverslag van 
secretaris Meintsje Nust gaf voorzitter 
Jan Bakker een toelichting op een aantal 
onderwerpen waar Plaatselijk Belang 
zich het afgelopen jaar mee bezig heeft 
gehouden, zoals het evenemententer-
rein, de dorpsspiegel, de herinrichting van 
de speeltuinen, de verkeersveiligheid 
rond de scholen, de passantenhaven, de 
aanleg van het fietspad naar de Finne, 
ruimte voor ruimte, de herstructurering 
van de Welfingstrjitte en activiteiten in de 
muziekkoepel.
De heer Heida van Elkien kreeg de gele-
genheid een toelichting te geven op de 
plannen met de Welfingstrjitte. Hij gaf aan 

dat het beleid van Elkien is vast te stellen 
wat nodig is in het dorp (behoefte). 
Daarover zal binnenkort een avond met 
Plaatselijk Belang worden gepland. 
Daarna worden plannen gemaakt in over-
leg met de bewoners.  Jan Bakker gaf ver-
volgens aan dat namens Plaatselijk 
Belang Meintsje Nust en Aldert Voolstra 
het aanspreekpunt zijn. 
Het financieel verslag van penningmees-
ter Lammert Bouma gaf geen aanleiding 
voor vragen of opmerkingen. Door de kas-
commissie, bestaande uit mevr. M. 
Doorgeest en de heer K. Postma werd 
decharge aan de penningmeester ver-
leend. Nieuw in de kascommissie werd 
dhr. S. Posthuma Linthorst benoemd, in 
de plaats van mevr. Doorgeest.
Joop Miedema is na een periode van 9 
jaar uit het bestuur gegaan. Joop werd 
bedankt voor zijn inzet de afgelopen 
jaren. Als nieuw bestuurslid is Grietje 
Rooks benoemd. Grietje woont sinds 3 
jaar in Wijnjewoude en wil zich graag voor 
het dorp inzetten.
Verder werd aandacht besteed aan de 
stuurgroep N381, die inmiddels door 
Plaatselijk Belang is  geïnstalleerd en 
waarvan Anne Muller als voorzitter is 
benoemd. De leden van de stuurgroep, 
Durk van der Veen, Joop van Bergen, 
Henk Heslinga, Wiebe Veenstra, Joop 
Miedema en Wiebe Pool, werden voorge-
steld. 
Tijdens de rondvraag werd aandacht 
gevraagd voor de verpaupering van de 
Welfingstrjitte, de verkeersveiligheid in de 
Noormanstrjitte, het rondje Wijnjewoude, 
de aanwezigheid van een defibrillator in 
de Swingel,  de welkomstpakketten,  de 
slechte staat van de bermen aan de 
Mounleane, het mogelijk verdwijnen van 
de pinautomaat, de slechte staat van de 
bushalte bij de Driehoek, het ophalen van 
bladeren door de gemeente, de bezor-
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ging van de Woudklank en de problemen 
met de stoplichten. Door het bestuur wer-
den de vragen beantwoord en toegezegd 
werd, voor zover nodig, actie te onderne-
men richting gemeente of provincie.
Duurzame energie
Na de pauze kreeg de heer Bouwe de 
Boer, energiecoördinator van de gemeen-
te Leeuwarden, het woord. Hij vertelde 
enthousiast over de mogelijkheden van 
duurzame energie en de plannen die de 
provincie Fryslân heeft met duurzame 
energie. Het streven is over 10 jaar onaf-
hankelijk te zijn van fossiele brandstof. 
Hiervoor is het nodig heel anders over 
energie te gaan denken, want wij zijn vol-
gens hem nu met zijn allen energiever-
slaafd.
Hij noemde o.a. welke mogelijkheden er 
voor duurzame energie zijn. Zo noemde 
hij het thuis zelf opwekken van energie, 
de Hre ketel, die naast warmte elektriciteit 
opwekt, de bussen die de komende jaren 
overschakelen op biogas of elektriciteit, 
en het gebruik van biogas uit mest voor 
het verwarmen van woningen. Tussen 
Dokkum en Leeuwarden wordt een lei-
ding aangelegd waar 12 boeren op zijn 
aangesloten, die samen 40 miljoen m3 
biogas opwekken, voor de verwarming 
van 2600 huizen. Verder noemt hij de ont-

wikkelingen op het gebied van elektrisch 
varen en geothermie; het opwekken van 
energie via de warmte in de bodem. Dit is 
een onuitputtelijke bron van energie. Voor 
informatie inzake projecten over duurza-
me energie verweest hij naar de website 
landvanenergie.nl 
Hij vertelde verder dat ook voor dorpen de 
mogelijkheid bestaat energieneutraal te 
worden. De provincie zoekt dorpen die dit 
willen. Deze dorpen kunnen zich hiervoor 
aanmelden, waarna de provincie onder-
steuning kan bieden.  
Door het enthousiaste verhaal van dhr. de 
Boer ontstonden direct al ideeën, zoals 
een biogasinstallatie bij een van de agra-
riërs in het dorp. Verder werd de vraag 
gesteld wie van de aanwezigen geïnte-
resseerd is om hiermee aan de slag te 
gaan. Door Jan Bakker werd toegezegd in 
de Bân een oproep te plaatsten. Als er vol-
doende animo is zou een werkgroep kun-
nen worden opgericht.

Pinautomaat Rabobank
Tijdens de ledenvergadering werd ge-
vraagd of er sprake is van plannen om de 
pinautomaat bij de voormalige Rabobank 
op te heffen. Door dhr. Posthuma Lint-
horst werd toegezegd hier naar te infor-
meren. Hij heeft ons laten weten dat er 
geen sprake is van plannen om de pinau-
tomaat te laten verdwijnen. 

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c
Werkgroep duurzame energie
In het verslag van de ledenvergadering heeft u kunnen 
lezen over het ontstane enthousiasme voor duurzame 
energie en de mogelijkheden om hier als dorp iets mee te 
gaan doen. Inmiddels hebben een paar mensen kenbaar 
gemaakt hiermee aan de slag te willen. Als er voldoende 
animo is, is Plaatselijk Belang bereid dit te faciliteren. 
Heeft u interesse in duurzame energie en wilt u uw steen-
tje er aan bijdragen om plannen te ontwikkelen voor 
Wijnjewoude, neemt u dan contact op met Lammert 
Bouma, tel. 481457 of  per email: lbouma@wanadoo.nl. 

Bestuur Plaatselijk Belang
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.

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

BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES 

BV

TAXI

Merkebuorren 72

Tel.: 
Mobiel:
Fax: 

9241 GH  Wijnjewoude

Geldautomaat en 
chipknipoplader 
aan de Merkebuorren 

Tel: 0512-587777 

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij

 zittend ziekenvervoer.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd 

in “W.M.O. Vervoer”.

W.M.O. Is een vervoersvergoeding 

voor ouderen of gehandicapten 

die zich moeilijk verplaatsen.

Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking!

Bel dan gerust,

wij verzorgen alle papieren voor u!

Rabobank

 

Drachten -Ureterp

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Klein Groningen 22 

9241 HS  Wijnjewoude

Tel.:  (0516) 491277

Fax: (0516) 491479

Internet:  www.garagedevries.nl

E -mail: info@garagedevries.nl
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Informatie over de N381/
Ontwikkelingsvisie Wijnjewoude e.o.

  
Brief aan de buurtverenigingen. 
Hierbij bieden wij ons aan om uw buurt te informeren over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de N381.

Toelichting:
De Provincie Fryslân/ Provinciale Staten heeft in maart 2010 het juridische besluit 
genomen en gekozen voor het meteen dubbelbaans uitvoeren van het trajectgedeelte 
Drachten - Donkerbroek. Met dit Realisatiebesluit is de opwaardering en aanleg van de 
N381 definitief en komt het uitvoeringskrediet beschikbaar.
 
Zoals u weet hebben we met behulp van 
Bureau Noordpeil de Ontwikkelingsvisie 
Wijnjewoude e.o. gemaakt en is de stuur-
groep N381 Wijnjewoude nu al operatio-
neel. De Ontwikkelingsvisie Wijnjewoude 
en het Integraal Dorpsontwikkelingsplan 
vormen de basis voor ontwikkelingspro-
jecten die in het dorp actueel zijn, en 
bieden handvatten om deze integraal aan 
te pakken.
 
We weten dat het verleggen van de N381 
niet voor iedereen voordelen heeft. Onze 
inzet is wel om de last zo veel mogelijk te 
beperken. Zo heeft de inzet van inwoners, 
belangenverenigingen, plaatselijk belang 
en de gemeente er toe geleid dat de 
Provincie de keuze heeft gemaakt dat 
Weinterp op maaiveld blijft en de N381 
onderlangs kruist. 
 
En zo willen we ons graag samen met de 
inwoners van Wijnjewoude e.o. blijven 
inzetten om de kansen die de verlegging 
van de N381 kunnen geven ten volle te 
benutten. Wij hebben u daarbij nodig en 

schuiven graag aan uw tafel aan. 
Uiteraard blijven wij u zo goed mogelijk 
informeren via de Bân en www.wijnjewou-
de.net (zie Stuurgroep N381 Wijnje-
woude). We weten dat u al de nodige 
informatie heeft kunnen vergaren via 
Plaatselijk Belang, de Willedei, de 
Provincie, media, maar informatie speci-
aal gericht op uw buurt maakt het nog 
concreter. 
 
Graag ontvangen wij voor 1 juni een 
reactie. Wij kunnen dan een afspraak op 
locatie maken of in de Swingel. Ook 
zorgen wij voor presentatiemateriaal.
 
In de stuurgroep zitten: Anne Muller (voor-
zitter), Henk Heslinga, Hilly Renkema, 
Durk van der Veen, Wiebe Veenstra, 
Dries van der Hout, 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 
(Gemeente Opsterland).

 
Onder aansturing van de stuurgroep N381 gaan drie werkgroepen de ontwikkelingsvi-
sie per deelgebied verder uitwerken. 
  - Werkgroep Wijnjewoude (Henk Heslinga & Joop van Bergen)
  - Werkgroep Klein Groningen (Durk van der Veen & Wiebe Pool)
  - Werkgroep Weinterp (Wiebe Veenstra & Dries van der Hout)
De werkgroepen worden nog aangevuld met inwoners uit Wijnjewoude

Namens de Stuurgroep N381
Anne Muller
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organisatie:

Hoofdsponsor

‘De mooiste van het noorden’
op woensdag 19 mei 2010 wordt gehouden:

ede 30  O.D.V. Bosloop

categorieën :

Dames

Dames

Heren t/m 39 jaar

Veteranen

10 Engelse mijlen  16,1 km.

i.s.m. 
S.V. Friesland

5,7 km.

10  km.

10  km.

10  km.

Start om 19.30 uur bij: Sportcomplex "Tusken de Wâllen" 

aan de Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude

Inlichtingen bij:  E.Linstra         tel. 0516 - 48 12 24 of 06 234 598 44
                         O. Geertsma   tel. 0516 - 48 12 41
                    J. v.d. Schaaf  tel. 0516 - 48 12 35

v.v. O.D.V.
Wijnjewoude

opgericht: 3 aug. 1921

Inleg: € 3,50

iedereen ontvangt een herinnering

Dopheide 8c-2

9202 PB  Drachten

0512 - 54 66 35

0512 - 54 67 10

B
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Mensen die de zon in andermans leven 

brengen, zullen zelf ook haar stralen voelen.

Dorpsfeest 2010
  

Beste dorpsgenoten,
Hierbij weer enkele mededelingen over het dorpsfeest  (16 t/m 19 juni 2010) 

met als thema “Een goed foud veest”.

Voorafgaand aan het feest zullen de programmaboekjes weer huis-aan-huis worden 
verspreid. Bij deze alvast het programma in vogelvlucht: 
- Woensdagavond; rommelmarkt op het feestterrein, in samenwerking met VVV. 

Tijdens de rommelmarkt zullen een aantal groepen een muzikaal optreden 
verzorgen.

- Donderdagavond; theatervoorstelling met medewerking van “De Heidedoosjes”.
- Vrijdagmorgen; theaterprogramma  voor de schoolgaande jeugd.
- Vrijdagavond; vanaf 17.00 uur playbackshow voor alle kinderen van de 

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

- Zaterdagochtend;  zeskamp voor de buurten met als thema: “Fout Hollandse 
Winterspelen”.

- Zaterdagmiddag; vanaf 13.30 uur live voetbal (Nederland – Japan) op een groot 
scherm in de feesttent; vrij entree.

- Zaterdagavond; live muziek met een spetterend optreden van de band Prime 
Suspect.

:

-

Playbackshow
Op vrijdagavond staat de Playbackshow 
op het programma. Bij het opgeven van 
een act hanteren we het principe “wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt”. Dit om te 
voorkomen dat hetzelfde nummer door 
meerdere artiesten/groepen wordt nage-
daan. We verwachten alle bezoekers in 
de meest “goed foute” outfit uit hun 
kledingkast. Een ideale avond om die 
mooie trui/broek of dat fleurige overhemd 
uit lang vervlogen tijden weer eens aan te 
trekken! 

Zeskamp
Een zeskampteam bestaat uit minimaal 6 
en maximaal 8 spelers waarvan 1 per-
soon de teamcaptain is. Maximaal 4 
heren per team, deelname vanaf 12 jaar 
en ouder. De deelnemers worden ver-
wacht in “Fout Hollandse Winterkleding”. 
Het team dat het leukst “goed fout” ver-
kleed gaat wint hiermee een prijs.

Opgeven
Opgave voor de playbackshow op 
vrijdagavond en de zeskamp op zater-
dagochtend graag per E-mail: 
dorpsfeestwijnjewoude@home.nl of per 
telefoon: Alie Meestringa: 0516 - 481823 
of Frits en Wilma van der Meulen: 0516 - 
480668

Verzoek
Voor de verspreiding van het programma-
boekje gebruiken we de contactpersonen 
uit de verschillende buurten zoals die bij 
ons bekend zijn en zoals deze geregis-
treerd staan op www.wijnjewoude.net bij 
de buurtverenigingen (midden bovenin bij 
“verenigingen”). Daarom bij deze het 
vriendelijke verzoek deze lijst te controle-
ren en eventuele wijzigingen in het 
bestuur van de buurtvereniging tijdig door 
te geven: email@wijnjewoude.net 

Namens Stichting Dorpsfeest 
Wijnjewoude,

Jeroen Malewicz
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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,-
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Gezamenlijke Speeltuinen Wijnjewoude
Vooraankondiging inzamelingsacties voor en door de jeugd.

Natuurlijk vinden we het allemaal belang-
rijk dat de kinderen in ons dorp de komen-
de jaren met andere kinderen kunnen spe-
len op een vertrouwde plek in de buurt. 
Ook zien we graag dat ze dat doen op toe-
stellen die veilig zijn en er aantrekkelijk uit 
zien.
De gezamenlijk speeltuinen van Wijnje-
woude hebben de afgelopen jaren hard 
gewerkt aan een plan om er voor te zor-
gen dat de speeltuinen weer 'up to date” 
zijn. Inmiddels hebben we officieel de 
steun van de gemeente Opsterland voor 
onze plannen. Dit betekent dat we nu offi-
cieel  ook andere financiers kunnen bena-
deren om het benodigde geld bij elkaar te 
krijgen. Onze mensen zijn op dit moment 
druk bezig met het aanvragen van moge-
lijke subsidies. Subsidieverstrekkers ver-
wachten –terecht- dat het eigen dorp ook 
een belangrijk aandeel levert. We konden 
de afgelopen jaren rekenen op uw steun. 
In 2010 hebben we uw steun extra hard 
nodig. We willen immers dolgraag dat alle 
speeltuinen er volgend voorjaar tip top uit-
zien en dat we ze feestelijk kunnen “her-
openen”.
In totaal hebben we tenminste € 44.000,- 
nodig. Een behoorlijk groot bedrag dat te 
maken heeft met de wettelijke kwaliteits- 
en veiligheidseisen. We kunnen dan ook 
echter jaren vooruit!

Het is de bedoeling dat onze begroting als 
volgt bij elkaar gebracht wordt:
Gemeente: € 17.500,-
Fondsen: € 15.000,-
Gezamenlijke speeltuinen: €  5.500,-
Inwoners Wijnjewoude: € 6.000,-
Totaal € 44.000,-

Van de inwoners van Wijnjewoude heb-
ben we dus per gezinslid € 3,- nodig. Dat 
lijkt ons niet 'teveel gevraagd'. In bijgaan-

de “thermometer” ziet u dat we al aardig 
op weg zijn. De komende maanden orga-
niseert ons “actiecomité  met de jeugd-
commissie en Timpaan Welzijn diverse 
activiteiten om de thermometer te laten 
“overkoken”. Wij rekenen graag op uw 
steun!. 
- 5 juni: sponsorloop voor en 

door de jeugd
- 16 juni: actie op de Avondmarkt
- 4 september: actie op Willedei
- 10 september: filmavond voor klein en 

groot
- 25 september:  bloembollenactie

Nadere informatie over de activiteiten vol-
gen in de komende Bân uitgaven. Wilt u 
alvast beginnen met het verzamelen van 
rommelmarkt spulletjes? De jeugd haalt 
ze begin juni bij u op.  

Contactpersonen in uw omgeving zijn: 
Ruurd van der Woude, Herman Ozinga, 
Jurjen Posthumus, Johan Boonstra, 
Lammert Bouma, Willy de Haan en  
Leontine Vroege. 

Namens de gezamenlijke speeltuinen 
in Wijnjewoude, 

Willy de Haan en Leontine Vroege
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Diamanten bruidspaar Hoogenberg- Posthumus

“Ik hie net tocht dat wy sa fier komme soenen, Akke is bot siik west en de lêste kear wie it 
kantsje board “zegt Harm. Harm, werd geboren in Oosterwolde en kwam op 12 jarige 
leeftijd naar Wijnjeterp waar zijn vader aan één van de wijken achter de Feart een boer-
derijtje kocht. Harm ging nog enkele jaren naar de school in Wijnjeterp (nu Garage 

e eJansma) waar toen sommige kinderen de 7  en 8  klas volgden. 

Na de lagere school werd hij thuis ing-
eschakeld bij het werk op de boerderij. De 
boeren hadden meestal ge-mengde 
bedrijven, naast wat koeien, varkens, kip-
pen verbouwden ze vaak nog wat aardap-
pels, haver of rogge. Er was onderling 
veel burenhulp. Zo kwam Harm ook wel 
op de boerderij van de familie Jan 
Posthumus. Ook het aanmaken van de 
heide verschafte Harm nog werk. Zijn eer-
ste betrekking kreeg hij in Donkerbroek 
waar hij als inwonend boerenfeint voor 3 
gulden in de week werkte. Zondags vrij en 
eens in de maand een vrij weekend. Als 
de oorlog uitbreekt is Harm 16 jaar.

eOp zijn 18  werd hij door de Duitsers voor 
de Arbeitseinsatz naar Neede gestuurd 

en kwam daar in een werkkamp. Na een 
half jaar moest hij tekenen voor de Ar-
beitseinsatz in de Noord Oost Polder. 
Harm tekende gedwongen maar ging 
niet, hij dook onder. Toen de politie op het 
thuisadres de onderduiker kwam halen, 
was hij niet thuis. De agent zou rapporte-
ren dat hij niet thuis was. En maakte er 
verder geen werk van. 
Voor de overige in de NOP tewerkgestel-
de jonge mannen liep het niet goed af, bin-
nen enkele weken zaten ze allemaal in 
Duitsland. Voor Harm, die thuis verbleef 
was de bewegingsvrijheid erg beperkt. 
Ongeveer drie jaar kwam hij niet achter de 
Feart vandaan. Na de oorlog werd hij op-
geroepen voor de militaire keuring. Ge-
schikt voor uitzending naar Indonesië was 
de uitslag. Door bemiddeling van een 
omke kreeg hij vrijstelling. Na een eerste 

euitstel moest hij op zijn 21  alsnog 1½ jari-
ge dienstplicht in Nederland vervullen. 
Daarna werkte hij nog een jaar bij boer 
Jelle Bakker. Dan trouwen ze op 4 mei 
1950.

Het jonge leven van Akke speelde zich 
ook achter de Feart af. Geboren aan een 
wijk verhuisden ze na een aantal jaren 
naar de boerderij van pake Jeen Post-
humus. Na de lagere school bleef ook 
Akke thuis. Als oudste van het gezin hielp 
ze mee in de huishouding en elke morgen 
en avond hielp ze bij het melken, wat toen 
nog met de hand gebeurde. Soms hielp 
ze bij andere gezinnen met de grote 
schoonmaak. Op haar 16de moest ze een 
dag in de week naar beppe en oom Ate 
om het huishouden ( de was met de hand) 
te doen.
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Hoe de romance tussen Harm en Akke 
begon weet Harm eigenlijk niet meer, 
want ze kenden elkaar al lang. Maar vol-
gens Akke was het op de ijsbaan waar in 
de vrieskou de vonkjes oversprongen. 
   
Hun trouwdag was heel bescheiden; 's 
morgens naar het gemeentehuis en 's mid-
dags naar de kerk. Daarna zaten de fami-
lieleden nog even na in de opkamer van 
Akke's ouderlijk huis. Akke haar moeder 
maakte van de hele trouwerij niets mee, 
zij lag ernstig ziek in het ziekenhuis van 
Heerenveen, en zou ook niet weer beter 
worden. Wel werkte ze nog mee aan het 
naaien van de trouwjurk die zoals moeder 
bepaalde maar donkerblauw moest wor-
den.  Vijf jaar na de oorlog was het nodige 
voor de huishouding wel te krijgen maar 
keuze was er nog niet. Zodat Akke ook 
maar tevreden moest zijn met een servies 
van dik aardewerk in geelgroene kleuren.

Na hun trouwdag vertrokken ze naar 
Akkrum waar Harm zich weer voor 1 jaar 
bij een boer uitbesteedde. Daarna werkte 
hij 2 jaar bij een boer in Jirnsum. In deze 
plaats werd hun zoon Jan geboren. Harm 
had zich op dat wijde Friese land nooit 
thuis gevoeld. Het liefst was hij weer terug 
op de zandgrond. Toen er personeel 
gevraagd werd bij de CAV in Oosterwolde 
greep hij die kans aan. Het werk bestond 
hier uit het bezorgen van veevoer en 
kunstmest bij de boeren. Maar ook het 
transport van de haver en rogge naar de 
molen in Makkinga, waar deze producten 
tot veevoer werden vermalen en daarna 
weer door de CAV verhandeld. 
Ze verhuisden naar Oosterwolde, op het 
stee van pake Hoogenberg. Ze hielden op 
het keuterboerderijtje 2 koeien en wat big-
gen. Hier werd hun tweede zoon Jitse 
geboren. 

Toen in Duurswoude het boerderijtje van 
Tjeerd Mulder te koop stond, was dit het 
moment voor het paar om voor zich zelf te 
beginnen. Ze starten op de Loksleane 

met 6 koeien die ze zelf gefokt hadden. Dit 
was ook de plaats waar hun dochter 
Sjoukje ter wereld kwam. Daarna breid-
den ze hun bedrijf uit met 8.000 mestkui-
kens, dat was heel wat in die tijd. Toen de 
jongens na de schoolperiode ook in het 
bedrijf kwamen, begonnen ze naast hun 
boerenbedrijf een klein loonbedrijfje. 
Akke deed de planning, wat ze goed 
beheerste.

Als Jitse trouwt en de boerderij overneemt 
slaat Harm weer een nieuwe weg in. Ze 
verhuizen naar Klein Groningen. Eén sei-
zoen werkte hij bij de Suikerfabriek in 
Hoogkerk. Dicht bij huis vond hij al snel 
een andere baan. Als chauffeur vervoer-
de hij dagelijks de verstandelijk gehandi-
capten naar het dagverblijf in Donker-
broek. Door allerlei fusies werd het dag-
verblijf in Donkerbroek gesloten en ging-
en de mensen over naar Wolvega. Als 
chauffeur en conciërge hield hij dit mooie 
baantje vol tot aan zijn pensioen. Nog een-
maal verhuisden ze, nu naar de Opper-
buorren waar hij zich nog steeds een beet-
je boer voelt met 50 leghennen. Met wat 
knutselen en tuinieren, maakt hij zijn 
dagen vol.

Akke vermaakt zich met puzzelen en 
lezen, ook mag ze nog graag breien. Wat 
ze al jaren gedaan heeft is baby pakketten 
breien voor de allerarmsten. De truitjes, 
mutsjes en dekentjes van haar hand gaan 
met de zendingen van Dorkas de hele 
wereld over. ”It rinnen giet net mear en 
komt ek net wer, mar in pear stappen nei it 
aanrecht giet noch wol” vertelt Akke.  De 
Reuma is de boosdoener. Zittend bereidt 
ze de maaltijden voor en doet ze de 
afwas. Voor het staande werk is Harm 
'stand by'. “Sa passe wy elkoar krekt” zegt 
Harm. Eens per week komt er hulp. Zij 
hopen dat ze dit nog jaren kunnen volhou-
den. Dat wensen wij het paar ook van 
harte toe.

Annie
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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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Geef de pen door

Met de deadline op de hielen zal ik proberen vanavond een stukje voor 
de Bân te schrijven. Twee maanden geleden lazen wij tot onze schrik 
dat we de pen in handen gedrukt kregen. Deels door drukke 
werkzaamheden en deels door vergeetachtigheid hebben wij vorige 
maand verzuimd aan deze plicht te voldoen waardoor de inwoners van 
Wijnjewoude verstookt bleven van deze rubriek. Dat mag natuurlijk 
niet nog een maand gebeuren en daarom ben ik nu achter mijn laptop 
gekropen om de digitale pen te hanteren. 

Deze lange inleiding met weinig inhoud 
dient vooral om te maskeren dat ik 
eigenlijk niet goed weet wat te schrijven 
en hoe te beginnen. Wij leiden namelijk 
geen bijster opwindend leven en probeer 
dan maar eens een bladzijde vol te krijgen 
met informatie die ook andere mensen 
wel eens zou kunnen interesseren. Nu de 
meeste lezers inmiddels wel afgehaakt 
zullen zijn zal ik dan toch maar ter zake 
komen.
    
Eerst maar even voorstellen: mijn naam is 
Erna Hermelink en ik ben geboren in 

eSurhuisterveen, waarna ik vanaf mijn 3  in 
Leek heb gewoond. Hier heb ik het VWO 
afgerond en daarna heb ik Engels 
gestudeerd in Groningen. Begin jaren 
tachtig ontmoette ik Johannes Boonstra , 
maar het duurde een paar jaar voor ik 
erachter kwam dat je met hem een heel 
aardig gesprek kon voeren. Toen hij ook 
nog bleek te kunnen dansen was het klaar 
en in 1989 zijn we getrouwd. We wonen 
met ons gezin op een boerderij net buiten 
Wijnjewoude, waar Johannes een vee-
houderijbedrijf runt. Na de Middelbare 
Landbouwschool is hij met zijn vader in 
maatschap gegaan en later heeft hij het 
bedrijf overgenomen. Dit was niet het 
bedrijf waar we nu wonen. De boerderij 
waar zijn vader in 1963 is begonnen met 
boeren en waarop Johannes opgegroeid 
is maakte deel uit van de ecologische 
hoofdstructuur. Dit hield in dat men de 
grond rondom deze boerderij wilde 
teruggeven aan de natuur. Tweeëneen-
half jaar geleden zijn we om deze reden 

uitgekocht en verhuisd naar ons huidige 
adres. Waar we nu wonen hebben we 
echter nog steeds volop de ruimte en dat 
bevalt prima.

Zelf werk ik als lerares Engels aan de 
RSG Magister Alvinus in Sneek. Een 
drukke baan, maar wel één die veel 
voldoening geeft en hoewel het een 
eindje rijden is heb ik dit er graag voor 
over. 

Johannes en ik hebben drie zonen: 
Stefan, Arjan en Jesper. We hebben het 
erg getroffen, want behalve dat ik door 
hen als enige vrouw in huis natuurlijk op 
handen word gedragen ;-) zijn ze altijd 
bereid een handje te helpen als dat nodig 
is. Stefan is 17 jaar en hij zit in Havo 5 van 
het Drachtster Lyceum. Over enkele 
weken begint voor hem het eindexamen 
en aangezien hij zich hierover totaal geen 
zorgen lijkt te maken doen wij dat maar 
voor hem.
Arjan is 15 en hij zit op de Dr. J. de Graaf-
school in Groningen, een VMBO school 
voor kinderen die een gehoor- of com-
municatieve beperking hebben. Hij gaat 
daar met enorm veel plezier naar toe. 
Jesper, tenslotte, is net 12 jaar en hij gaat 
volgend jaar naar de Gymnasium 
brugklas van het Drachtster Lyceum.
     
Dan nu voor die diehards die nog steeds 
niet afgehaakt zijn nog even iets over 
datgene wat wij leuk vinden om te doen 
als we niet aan het werk zijn. Johannes 
speelt wekelijks volleybal en sinds enige 
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tijd gaat Arjan met hem mee. Arjan 
schaatst daarnaast in het winter-seizoen 
en tennist in het zomerseizoen. Ook 
Stefan schaatst en tennist. Jesper heeft 
geschaatst maar heeft na een paar jaar 
zijn schaatsen aan de wilgen gehangen 
en tennist nu alleen nog maar. Hij geeft 
duidelijk de voorkeur aan de bal en is ook 
gek op voetballen en volleyballen. Zelf 
tennis ik ook. Wonende buiten het dorp 

ontgaat ons (niet tot onze spijt) veel van 
wat er zich in het dorp afspeelt, maar het 
lidmaatschap van de tennisclub heeft 
voor mij absoluut een grote meerwaarde. 
Het is een gezellige club met fijne mensen 
en ik heb dan ook één van mijn com-
petitiemaatjes bereid gevonden om de 
volgende keer een stukje in de Bân te 
schrijven. Bij deze geef ik de pen door aan 
Harm Schrage en zijn vrouw Nynke Blom.

Erna en Johannes.

Open Podium 
Toplocatie de Swingel

4 juni 2010
aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Kaarten in de voorverkoop vanaf 17 mei 2010
Voorverkoopadressen: de fa. Kamminga, de Spar, de Swingel

In het kader van 'Toplocatie in Actie' heeft het Oranjefonds ons MFC een subsidie 
gegeven waarmee inmiddels een prachtig podium en geluid- en lichtinstallatie zijn 
aangeschaft. Op 4 juni worden deze feestelijk in gebruik genomen tijdens een open 
podium avond van, voor en door inwoners van Wijnjewoude. Op deze avond zullen 
verschillende groepen, verenigingen en individuen uit ons dorp een optreden 
verzorgen. Inmiddels zijn al bijna 10 aanmeldingen voor optredens binnen! In de 
volgende Bân zullen de namen van alle optredens bekend worden gemaakt. Op deze 
avond is het overigens dubbel feest: we vieren dan ook dat de Swingel 10 jaar bestaat.

De toegang voor de open podium avond bedraagt € 2,- per persoon. Een symbolisch 
bedrag, want één consumptie is bij de entreeprijs inbegrepen. Toegangskaarten zijn 
vanaf 17 mei in de voorverkoop verkrijgbaar bij de fa. Kamminga, de Spar en bij Nico en 
Geesje de Haan in de Taveerne van de Swingel.

We zoeken nog een enthousiaste fotograaf die bereid is de avond in beelden 
vast te leggen. Graag aanmelden bij Alie Blaauwbroek (0516-481307) of 

via mfcdeswingel@wijnjewoude.net. 
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Fietsfeest bij Meinsma
twee dagen spektakel aan het Duerswald in Wijnjewoude

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 mei a.s. houdt Meinsma voor de tweede keer een fiets-
feest. Na het enorme succes van vorig jaar waarbij het jubileum van Meinsma in het mid-
delpunt stond, is de gezelligheid van vorig jaar reden te over om opnieuw een fietsfeest 
te organiseren. Er is dan ook dit jaar weer heel wat te beleven en de ene actie is nog 
spectaculairder dan de andere. Ook aan de inwendige mens is gedacht en kinderen 
hoeven zich niet te vervelen. Zij kunnen een film kijken of heerlijk springen op het 
springkussen. Daar heeft u dus geen omkijken meer naar!

Gratis diefstalverzekering.
Fietsdiefstal is tegenwoordig aan de orde 
van de dag. Een diefstalverzekering is 
daarom tegenwoordig geen overbodige 
luxe meer. Meinsma denkt met u mee 
want… koopt u tijdens het fietsfeest een 
nieuwe dames- of herenfiets van de nieu-
we collectie of een e-bike, dan krijgt u er 
gratis een  diefstalverzekering van Enra 
verzekeringen bij met een looptijd van 
drie jaar! Zo kunt u uw nieuwe aanwinst 
met een geruster gevoel ergens achterla-
ten!

'Overjarige' fietsen.
Bij Meinsma geldt: hoe ouder hoe goed-
koper! Er staan flink wat nieuwe 'overjari-
ge' fietsen op een nieuwe eigenaar te 
wachten. Ga maar gauw kijken of er iets 
voor u tussen staat!

Win een Gazelle e-bike.
Wie kennis wil maken met de Gazelle 
Innergy modellen, kan op zaterdag 8 mei 
terecht. Dan staat er een e-bike promotie-
team van Gazelle klaar om u op weg te hel-
pen. Tijdens een proefrit kunt u het gemak 
en comfort van de e-bike zelf ontdekken. 
Voor iedereen die een proefrit komt 
maken, ligt er bovendien een leuke atten-
tie klaar en u maakt nadien kans op schit-
terende prijzen zoals fietsvakanties, sau-
na-arrangementen en zelf een gratis 
Orange Innergy!

Beleef een proefrit.
Fietsen op een elektrisch ondersteunde 
fiets is een belevenis. Er staan beide 
dagen demo-fietsen voor u klaar om een 
proefrit te 'beleven'. Ook bij aanschaf van 
een e-bike van Sparta, Batavus of 
Gazelle krijgt u gratis een diefstalverzeke-
ring voor 3 jaar!

Win een kinderfiets.
Tijdens het fietsfeest worden kinderfiet-
sen van Loekie, Sparta Young, Big Bike 
en Batavus met kortingen verkocht vari-
ërd van € 70,00 tot wel € 100,00. Na 
afloop van het fietsfeest wordt een win-
naar getrokken die zijn of haar aankoop-
bedrag terug ontvangt! 

Mountainbikeparcour.
Altijd al eens op een professionele moun-
tainbike willen rijden? Er is een mountain-
bikeparcour aangelegd waarop de Merida 
teamfietsen getest kunnen worden. Een 
hele ervaring voor zowel de getrainde als 
de niet getrainde fietser die het mountain-
biken eens wil proberen! 

Niet krijgen wat je wenst 
is soms het beste dat je kan overkomen.
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Fietsendrager.
Beide dagen wordt de nieuwe Movanext 
fietsendrager gedemonstreerd. Deze fan-
tastische fietsendrager is dan ook door de 
Rijksdienst van het Wegverkeer getest en 
goedgekeurd tot een belasting van 80 kg. 
en kan daarmee ook de zwaarste E-bikes 
aan terwijl hij zelf maar 16 kg weegt! De 
drager wordt gebruiksklaar geleverd en is 
rechtstreeks, zonder hulpstukken, op de 
trekhaak te plaatsen. Hierdoor kunt u uw 
fietsen veilig en heel makkelijk vervoeren. 
Kom het zien en overtuig uzelf!

Stuntverkoop warenhuis.
Meinsma gaat het assortiment van het 
warenhuis inkrimpen. Daarom kunt u heel 
veel artikelen deze dagen kopen met 50% 
korting! Voor alles geldt: op = op en weg = 
weg!
Fietsvakanties.
Hoe lijkt het u om met uw eigen fiets een 
fietsvakantie te houden buiten Neder-
land? Tijdens een georganiseerde fiets-
vakantie wordt uw eigen fiets in de luxe 
fietstrailer geplaatst en laat u zich rustig 
door uw chauffeur naar de plaats van 
bestemming rijden. Ter plaatse verblijft u 
in prima hotels en zijn de fietsroutes voor 
u uitgestippeld. Zo blijft er voldoende tijd 
over om onderweg plaatsjes en beziens-
waardigheden te bekijken of heerlijk te 
genieten van de natuurlijke omgeving. 
Maak tijdens het fietsfeest kennis met 
Dalstra Reizen en neem gerust een 
brochure mee!

Welkom.
Op www.meinsma-fietsen.nl vindt u uitge-
breidere informatie over de acties en acti-
viteiten! Als uw interesse gewekt is, rest 
hen niet meer dan u hartelijk uit te nodigen 
om deze dagen langs te komen. U kunt 
dan nog veel meer informatie krijgen dan 
hier omschreven en de gezelligheid van 
het fietsfeest beleven! 

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
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Tijd voor de tuin: 
doe meer met een conifeer!

Op zaterdag 8 mei a.s. houdt boomkwe-
kerij Johan Meinsma aan het Duerswald 
10 in Wijnjewoude open dag!  Van 9.00 - 
16.00 uur geeft Johan Meinsma een unie-
ke blik op de wereld van de sierconifeer. 
Hij kan u allerhande soorten en maten 
laten zien en alles vertellen over het 
onderhoud ervan.

Bomen, vaste planten en heesters.
Niet alleen op het gebied van sierconife-
ren is Johan expert. Ook voor andere soor-
ten bomen, vaste planten en heesters 
kunt u bij hem terecht.

Tuinadvies.
 Ook voor tuin-, plant- en snoeiadvies bent 
u bij Johan aan het goede adres. Johan is 
namelijk in het bezit van het E.G. Kwaliteit 

certificaat en het E.G. Plantenpaspoort. 
Jaarlijks wordt ook bij hem de Naktuin-
bouw kwaliteitscontrole uitgevoerd.

Mooi meegenomen.
Prettig om te weten en voor uw portemon-
nee: boomkwekerij Johan Meinsma is 
een zeer scherpe concurrent voor de tuin-
centra in de buurt. 

Open dag.
 Het is weer tijd voor de tuin! Kom gerust 
op zaterdag 8 mei a.s. onder het genot 
van een kopje koffie ideeën opdoen en 
doe meer met een conifeer! Bent u deze 
dag verhinderd? Geen nood! De kwekerij 
is iedere zaterdag geopend en daarnaast 
ook op afspraak! 
Kijk ook eens op de website: 
www.boomkwekerij-johanmeinsma.nl.
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Volleybalvereniging DWS

Laatste nieuws van DWS dames 1,
We begonnen dit seizoen in september 2009. Na een sei-
zoen zonder trainer getraind te hebben, waren we nu erg 
blij met het feit dat Sjoerd ons dit seizoen wilde komen trai-
nen.

De competitiewedstrijden en de beker 
wedstrijden gingen van start.  In de com-
petitie lieten we hier en daar een paar 
puntjes liggen, maar al met al ging het erg 
goed. Dit resulteerde in een gedeelde 1e 
plaats met Ureterp. Op donderdag 22 
april jl. speelden wij daarom een beslis-
singswedstrijd om het kampioenschap 
van de competitie tegen, jawel, Ureterp. 
Tijdens de competitie mochten wij al twee 
keer eerder tegen deze dames spelen. 
Beide wedstrijden  hebben we toen verlo-
ren met 2-1. Met goede moed begonnen 
wij donderdag aan deze wedstrijd. In de 
eerste set speelden wij goed en maakten 
wij het Ureterp lastig. We wisten het 
alleen niet af te maken en daarom verlo-
ren wij de eerste set met 23-25. In de twee-
de set begonnen we, zoals we zelf zeiden, 
te knoeien. We maakten veel fouten en 
Ureterp wist deze set met 17-25 te win-
nen. De competitie wedstrijden zijn altijd “ 
the best of three” dus Ureterp was met 
deze twee gewonnen sets de terechte 
kampioen. 

Ook zijn er naast de competitiewedstrij-
den, net als bij het voetbal, bekerwedstrij-
den georganiseerd. Dit zijn regionale wed-
strijden waarbij iedere vereniging van 
regio Drachten – Dokkum 1 team mag 
inzetten. Deze bekerwedstrijden zijn altijd 
“ the best of five” dus het team dat als eer-
ste drie sets weet te winnen heeft de wed-
strijd gewonnen. 
In de bekerwedstrijden moesten we het 
opnemen tegen lastige teams. In de halve 
finale kwamen we tegenover een voor 
ons onbekend team te staan. We kwamen 
2-0 in sets achter en ook in de derde set 
kwamen we flink op achterstand te staan. 

Maar we wisten ons terug te vechten en 
hebben uiteindelijk de halve finale gewon-
nen met 2-3. Dit betekende dus dat wij de 
finale mochten spelen. 
Op vrijdag 23 april jl. was het dan eindelijk 
zo ver, de finale tegen De Roeken uit 
Dokkum. Op papier was dit wel het betere 
team, omdat zij een aantal spelers uit 
hogere klassen in het team hebben zitten. 
Bij het 'inslaan' was dit ook duidelijk te 
zien. De dames van De Roeken hadden 
veel slagkracht en een goede techniek.  
Dit maakte ons niet bang, alleen maar 
meer gemotiveerd! 
De wedstrijd begon, ondanks erg veel her-
rie en aanmoediging van onze suppor-
ters, niet echt sterk van onze kant. In de 
eerste set speelden de zenuwen toch wel 
een grote rol en we verloren deze met 21-
25.
De tweede set ging daarentegen stukken 
beter en wisten we de punten wel te 
maken. De tweede set eindigde in 25-20 
in ons voordeel. Met 1-1 gelijk in sets 
begonnen we aan de 3e set. Deze set 
ging wederom niet zoals we zelf graag 
zouden willen spelen. We verloren de 3e 
set met 14-25. Nu gingen we de 4e set in 
met een 2-1 achterstand. We waren erg 
gemotiveerd om deze set te winnen, 
anders hadden we de wedstrijd verloren 
en zou de beker naar de tegenpartij gaan. 
We speelden een voortreffelijke 4e set, 
waarin we de tegenstander flink inge-
maakt hebben. De 4e set eindigde in 25-
10. Er moest nu een 5e en beslissende 
set gespeeld worden. Deze laatste set 
gaat tot 15 punten met een minimaal ver-
schil van twee punten.  De eerste punten 



Concours Hippique Wynjewâld Hynstedei

U hebt het in de vorige Bân al kunnen lezen. Op zaterdagmid-
dag 12 juni is het weer zover. Het jaarlijkse concours hippique 
oftewel de Hynstedei van Wijnjewoude staat op de agenda.
Naast de rijders van Taveno en de tuigpaardrijders zonder rij-
vergunning is er ook een rubriek voor kinderen die met hun 
aangespannen pony voor de wagen mee willen doen aan een 
wedstrijd. Dus ook de hoogste tijd voor de kinderen tot 12 jaar 
om goed te gaan trainen met de pony voor de wagen om op 
12 juni uitstekend en goed voorbereid voor de dag te kunnen 
komen.
Dit evenement wordt al sinds 1996 in Wijnjewoude georganiseerd. Om dit in de toe-
komst ook te kunnen blijven realiseren, wil het bestuur een vriendenclub van de 
Hynstedei in het leven gaan roepen. Voor minimaal € 45,-- per jaar kunt u al vriend wor-
den. Hiervoor krijgt u gratis 2 toegangskaartjes voor het concours, 4 consumptiebon-
nen, het programmaboekje en een leuke attentie.  

Mocht u hiervoor belangstelling hebben of nadere informatie willen, neem dan contact 
op met één van onderstaande personen: 
Wietske Clevering  0516 – 481296 of 
Joop Witlox  0610805561

Wordt vervolgd.

Bestuur Hynstedei

19.

gingen gelijk op. DWS en de Roeken 
waren in dit stadium aan elkaar gewaagd. 
Met een 8-6 voorsprong moesten we wis-
selen van veld. Het publiek ging uit hun 
dak, dus de sfeer zat er goed in! We kon-
den in de 'tweede helft' van de laatste set 
de zenuwen de baas en wisten op voor-
sprong te blijven. Bij een stand van 14-10 
sloeg de tegenstander de bal uit en het 

winnen van de beker was een feit. Na een 
enorme ontlading van team en publiek 
mochten wij de beker en een heerlijke 
taart in ontvangst nemen! We hebben erg 
genoten van deze spannende wedstrijd. 
Zonder onze supporters hadden we het 
niet kunnen redden. Dus bij deze, ieder-
een heel hartelijk dank voor jullie span-
doek, toeters en jullie gouden keeltjes!! 

DWS dames 1. 

PS . maandag 17 mei 2010 ledenvergadering in MFC de  Swingel  tijd 20.15 uur.

âldw  Hej yn ny stW e dH eiC

âldw  Hej yn ny stW e dH eiC

âldw  Hej yn ny stW e dH eiC

Probeer elke keer als je tegen de lamp loopt 
een beetje licht mee te nemen.
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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



Votum Nostrum kampioen!!! 

Kinderen van Votum Nostrum winnen Opsterlands voetbaltoernooi
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Op woensdagmiddag 14 april hebben de 
kinderen van CBS Votum Nostrum 
meegedaan aan de Opsterlandse voet-
balwedstrijden voor basisscholen. Ze 
moesten 4 wedstrijden spelen in poule C. 
Dit ging erg voortvarend dankzij de enor-
me inzet van alle jongens en meisjes die 
meespeelden. Met geen één doelpunt 
tegen wonnen ze de poule met 12 punten! 

Nu mochten ze door naar de finales. Deze 
werden gespeeld op maandagavond 19 
april. Eerst werd er gespeeld om een 
plaats in de halve finale. Ook deze 
wedstrijd werd gewonnen en toen kwam 
de FINALE. Deze moesten ze spelen 
tegen een sterk elftal uit Bakkeveen ( 
OBS de Oanrin). Al snel kwam het team 
van Votum Nostrum op een 1-0 voors-
prong. Helaas konden ze dit niet 
vasthouden en werd het 1-1. Toen de 
eindzoemer ging was het duidelijk; er 
moesten penalty's worden genomen!
Een hele spannende aangelegenheid; 

eVotum Nostrum mocht starten. De 1  ging 
e eer mooi in. De 2  werd gemist en ook de 4  

misten wij. Ondertussen miste ook de 
tegenpartij 2 penalty's en bleef het reuze 
spannend. Toen de beide teams nog een 

e6  penalty moesten nemen bezweek de 
tegenpartij onder de enorme druk en 
mocht Votum Nostrum naar huis gaan 
met een prachtige beker! 

Gefeliciteerd allemaal!

School Mpemba ontvangt van basisschool 'It 
Twaspan” één gemeubileerd klaslokaal.

Na een indrukwekkende presentatie over 
Rwanda gingen de leerlingen van It 
Twaspan het weekend van 9 en 10 april 
zeer gemotiveerd op pad voor het ver-
zamelen van lege flessen. Maandag 12 
april bleken er ongeveer 800 flessen te 
zijn opgehaald. Daarnaast kwamen er 
nog spontane donaties binnen en werden 
er klussen vergoed. De opbrengst was in 
totaal € 234,05. Dit bedrag wordt door 
stichting Wilde Ganzen en NCDO, voor 
stichting Multimodus, verdubbeld waar-
door deze actie voor Rwanda € 468,05 
heeft opgeleverd.

Voor Mpemba een school in het Bisdom 
Shyogwe, Rwanda betekent dit tafels, 
bankjes en krukjes voor 56 leerlingen 
(één klas).  De leerlingen van It Twapsan 
zijn enorm trots op het resultaat en samen 
met hen wensen wij Jan en Geert een 
goede reis. Wij hopen dat door de vele 
acties in Wijnjewoude en omgeving, zij de 
plannen in Rwanda kunnen realiseren.

leerlingen, team en ouderraad 
basisschool “It Twapsan”
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Werkgroep activiteiten Wijnjewoude
Roefeldag 2010 

De WAW/Jantje Beton Roefeldag komt van het Belgische woord 'roefelen' wat 
'snuffelen' of 'ontdekken' betekent. Op deze dag kunnen kinderen een kijkje nemen in 
de wereld van volwassenen. Een mooie gelegenheid om organisaties, verenigingen 
en bedrijven in hun buurt te leren kennen, en te beleven wat volwassenen nou zoal de 
hele dag doen. 
 
De WAW-Roefeldag 2010 Wijnjewoude 
was op 7 april weer een groot succes 
dankzij alle deelnemende bedrijven en 
vrijwilligers. 33 kinderen uit groep 8 (11/12 
jaar) van de twee basisscholen van 
Wijnjewoude bezochten 16 bedrijven in 
en rond Wijnjewoude. 
 
Het was ook dit jaar een boeiende en 
leerzame dag voor de kinderen die bij de 
bedrijven mee mochten helpen, of daar 
andere nieuwe ervaringen op konden 
doen. 

  
Het WAW-Roefelcomité bedankt onder-
staande bedrijven welke dit jaar hebben 
deelgenomen:
 
Autoschade J&W Autoschade.
Bakkerij v/d Molen.
Basisschool de Bôge Hemrik. 
Bloemen en kadohuis Wilma.
Boerderij H. Drenth.
Boerderij R. Klaver.
Bouwbedrijven SHP Bouwbedrijven.
Edelsmeden The Jewelry Story.
Eetcafé-Restaurant De Stripe.
Hondenschool Cosmo.
Illustraties en vormgeving Henk Akker.
Kapsalon It Leantsje.
Meubelmakerij Sopers
Peuterspeelzaal de Telle.                                
Reparatiebedrijf Klein Groningen.
Vormgeving en software Pronamic.

Brecht, Michelle, Ina, Mattie, Tjitske, 
Folkert, Lydia en Petra waren tijdens de 
WAW/Roefeldag op 7 april vrijwilliger. Zij 
zorgden voor de begeleiding van de 
kinderen van en naar de bedrijven, en 
verzorgden de rit daarheen. 
       
De foto's, genomen door René Seefat, 
kunt u bekijken op .
 
De organisatie van de Roefeldag is in 
handen van lokale roefelcomités. Een 
roefelcomité bestaat uit enthousiaste 
vrijwilligers, die de Jantje Beton Roefel-
dag met veel plezier organiseren

www.wijnjewoude.net

http://www.wijnjewoude.net/
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Vegetarisch koken;  oude recepten…nieuwe inzichten!

Een dag in de week het vlees bij de warme maaltijd vervangen door een plantaardig 
eiwitgerecht bespaart de wereld een hoop CO2-uitstoot en brengt een betere 
gezondheid en eerlijker verdeling van het voedsel een stap dichterbij!

Duurzaamheid is een hot item en veel 
mensen willen graag een steentje bijdra-
gen, maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat 
je tafelgenoten ook zonder vlees lekker 
eten en alle benodigde voedingsstoffen 
binnen krijgen? Wat gaat het kosten als je 
dierlijke voeding gaat vervangen door 
plantaardig voedsel? Wat is nu eigenlijk 
gezond voor jezelf, je partner en je 
kinderen? En hebben de mensen in het 
verleden wel altijd zoveel vlees gegeten?
Op deze en nog veel meer vragen krijgt u 
op deze informatieve cursus antwoord.
De eerste avond kunt u met verschillende 
soorten kant en klare vleesvervangers 
kennis maken, zowel voor bij de warme 
maaltijd als voor op de boterham. U krijgt 
uitleg over de voedingswaarden, u kunt 
de producten eens rustig bekijken en 
natuurlijk ook proeven.

De volgende drie avonden gaan we 
verder met een korte kookcursus waarbij 
u onder professionele leiding met diverse 
soorten bonen en peulvruchten zelf de 
lekkerste en voedzaamste gerechten 
gaat maken. Het wordt een spannende 
culinaire reis door de wereld van de 
plantaardige eiwit- en mineralenbronnen! 
Deze cursus zal worden gehouden in de 
professionele keuken van het Nivonhuis 
te Allardsoog. Hier kunnen de deel-
nemers in groepjes zelf aan de slag en 
proeven we na afloop van de kookles de 
diverse recepten in een gezamenlijke 
maaltijd.

Het maximum aantal deelnemers is 15 
personen.

Datum: 20 en 27 mei 3 en 10 juni
Kosten: € 20,00 voor alle vier lessen
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen 
met Mieke Wesdorp, tel 0516-541393
Opgave bij S. Groenewold, 0516-481878

Bedrijfspresentatie

In Hemrik is sinds kort gastouderbureau Goedteplak 
gevestigd. Wij bemiddelen tussen vraagouder en gastouder 
zodat de opvang van uw kinderen goed geregeld is en u als 
vraagouder recht heeft op de kinderopvangtoeslag van het 
ministerie. Momenteel zijn wij op zoek naar gastouders in 
Wijnjewoude e.o. Mocht u belangstelling hebben om gastouder 
te worden of heeft u opvang voor uw kinderen nodig, neemt u 
dan gerust vrijblijvend contact met ons op. 

Gastouderbureau Goedteplak, 
Tjalling Harkeswei 62, Tel: 0516-471491  of  06-15543291
Mail: goedteplak@hetnet.nl   Contactpersoon: Tryntsje Berga-Stuiver
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Groenmarkt

Zaterdag 8 mei a.s. is het weer zover. De jaarlijkse 
Groenmarkt bij de Tropische Kas in Beetsterzwaag 
gaat om 10.00 uur open. Vele standhouders, waaron-
der leden van Groei & Bloei, bieden vaste planten en 
éénjarigen tegen zeer redelijke prijzen aan voor uw 
siertuin. Daarnaast zijn er ook verschillende standhou-
ders met plantmateriaal voor uw moestuin. En er is een 
plantendokter, waar u terecht kunt met uw vragen over 
uw (moes)tuin. 
Dus, als het een beetje meezit, hebt u met Moeder-dag 
een prachtige tuin (Dat wordt dan nog wel even 
aanpakken na uw bezoek aan de groenmarkt). 
Het project Gered Gereedschap is ook aanwezig met 
een kraam. Dit project maakt deel uit van een landelijke 
organisatie die oud gereedschap een tweede leven 
geeft.

Margot Witlox-Nigten
Voorzitter Groei & Bloei 
Drachten en omgeving 

e2  Oldtimerrit Wijnjewoude

Na het succes van vorig jaar wordt voor 
ede 2  keer een oldtimerrit voor oldtimer-

liefhebbers uit Wijnjewoude georga-
niseerd op zondag 6 juni.

Inwoners in het bezit van auto of 
motorfiets van minimaal 25 jaar oud 
kunnen meedoen. We vertrekken om 
13.00 uur vanaf cafe/restaurant “de 
Stripe”.

Voor informatie en opgave kunt u contact 
opnemen met:
Roffel, Merkebuorren 93
Van der Wal, Merkebuorren 72 
Bosma, Merkebuorren 105, 
tel 0516-481784

 Deze oldtimers staan aan de Mounleane 
al startklaar voor de rit.
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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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Prikbord

Bedankt

Na het overlijden van mijn innig geliefde 
vrouw, mamme, meelevende oma en 

overgrootoma

Berendje Geesje van de Belt-Verhoek

Was het fijn om te vernemen dat ook in 
verdrietige tijden zoveel mensen met 
ons meeleefden. Door een kaart te 

sturen, een bezoek te brengen, 
aanwezig te zijn bij de begrafenis of op 
welke wijze u medeleven heeft betoond. 
Graag willen wij u daarvoor bedanken, 

dit heeft ons goed gedaan.

Vriendelijke groeten, 
Marinus v/d Belt, 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Bedankt

Nu nog herstellende van twee operaties, 
dank ik iedereen heel hartelijk voor de 

vele attenties in de vorm van bezoekjes 
in het ziekenhuis en thuis, telefoontjes, 

mailtjes, kaarten, fruit en bloemen.
Fijn te weten, dat zo vele dorpsgenoten 
met mij hebben meegeleefd en dit nog 

steeds doen. Geweldig !
 

Nel Dekker,
Gentiaan 11,
Wijnjewoude

Bedankt

Bezoek, kaarten en bloemen doen hun 
warme werk.

Ze fleuren je op, maken je weer sterk.
Hoe waardevol kan het zijn,

hoe geweldig die steun in moeilijke 
tijden.

Bedankt voor zoveel medeleven!

Een hartelijke groet,
Geertje Postma-Taekema

en kinderen.

Gospel groep 'Sola Gratia'

Houdt op zaterdag 8 mei 2010 
een bloemenmarkt,

bij de Gereformeerde Kerk te Wijnjewoude.
Van 9.00 uur tot 13.00 uur.



27.27.
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Zonnebloem dineert bij de Stripe

Dinsdagavond 30 maart jl. hebben 65 gasten en 
vrijwilligers genoten van een heerlijk diner bij restaurant 
de Stripe te Wijnjewoude. Wat begon als een gezellig 
etentje met een aantal gasten en vrijwilligers bij de 
chinees in Ureterp 4 jaar geleden, is inmiddels 
uitgegroeid tot een gezellig diner met een grote groep. 

Voor de derde keer op rij werd besloten de 
maaltijd te gaan nuttigen bij restaurant de 
Stripe. Om half 6 stonden de tafels klaar, 
keurig gedekt en ruim opgezet, zodat de 
gasten van de Zonnebloem met rolstoel of 
rollator zich goed konden bewegen. Aan 
twee kanten van de zaal stonden tafels 
opgesteld met een koud en warm buffet, 
uiteraard voorafgegaan door heerlijke 
soep. 

De meeste gasten wisten meerdere 
malen het buffet te vinden om het bord te 
vullen met wat lekkers, al dan niet 
geholpen door een vrijwilliger. Het diner 
werd afgesloten met een heerlijk ijsje of 
kop koffie/thee.
Na ruim 2 ½ uur gezellig samen eten werd 
de avond afgesloten door de voorzitter 
van de plaatselijke afdeling van de 
Zonnebloem en vertrokken de aan-
wezigen. Dankzij de gastvrije ontvangst 
en de voortreffelijke maaltijd werd min of 
meer besloten deze activiteit in het 
komend jaar te herhalen. De vrijwilligers 
van de Zonnebloem zullen dan weer 
proberen zoveel mogelijk gasten te be-
naderen om van de gelegenheid gebruik 
te maken om tegen een redelijke 
vergoeding te genieten van een gezellig 
en lekker diner.

Namens de Zonnebloem
Afdeling Ureterp e.o.

Marian Doorgeest

Verkoop loten Zonnebloem

Eind mei of in juni gaan de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Ureterp op pad om 
loten te verkopen. De opbrengst wordt besteed aan tal van vakanties, excursies en 
andere uitstapjes, zowel plaatselijk als landelijk. Activiteiten, waaraan jaarlijks 
tienduizenden langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende 
ouderen en jongeren deelnemen. Wij hopen dan ook op een goede verkoop.
Op 2 juni hebben we onze jaarlijkse autotocht. Wilt u ook eens mee?
Dan graag even bellen. Tel. 0516-481012. De kosten zijn: € 15,-- per persoon.

Het bestuur afdeling Ureterp 
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Inzamelingsactie voor de zending

Postzegels, ansichtkaarten en Nederlands munt en briefgeld en ook Buitenlands geld 
is welkom. De opbrengst van deze inzamelingsactie is bestemd voor de zending. Dank 
zij de vele vrijwilligers in het hele land is het een goedlopende actie. Ingezamelde 
postzegels worden verhandeld via een aantal verkoopadressen in Nederland. 
Ingezamelde kaarten worden gesorteerd en aan verzamelaars verkocht op beurzen. 
Sinds enige tijd kunt u ook telefoonkaarten sparen en ook uw oud geld  munt en papier 
blijft welkom.

Richtlijnen voor het verzamelen 
Als u ook postzegels of kaarten wilt gaan sparen voor de zending, dan is het goed om 
de volgende richtlijnen te volgen: 
- Postzegels ruim uitknippen of afscheuren (ca. 1 cm); beschadigde zegels hebben 

geen waarde. 
- Scheur of knip geen postzegels van de kaarten. De kaart mét zegel en stempel is 

vaak meer waard dan de losse zegel. 
- De volgende soorten kaarten zijn bruikbaar:  Onbeschadigde kaarten met of zonder 

postzegel, oudere kaarten zijn welkom! - Dubbele kaarten (vouwkaarten) met 
afbeeldingen van bijvoorbeeld Anton Pieck, -Rie Kramer, Jo Spier,  Anne Geddes  
Marjolein Bastin  Removos  Unicef-kaarten - Nederlandse Reddingsmaatschappij  
Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop) en  geboortekaartjes, alle 
soorten en maten.

Wat levert het op?
De Postzegel- en Kaartenactie heeft in 
2009 totaal opgebracht € 30.240,-. De 
postzegels waren goed voor € 10.120,- en 
de kaarten leverden maar liefst € 20.120,- 
op.  
Tachtig procent van de opbrengst is voor 
het zendingswerk van Kerk in Actie, 
twintig procent gaat naar de Gerefor-
meerde Zendingsbond.

U spaart toch ook mee ? 
U kunt ze inleveren in het voorportaal van 
de kerk.

Of bellen naar telefoonnummer 481758 
en ik haal ze graag bij u op.

Vriendelijke groet, Annie karssen

Zangdienst

Op D.V zondagmiddag 30 mei a.s. 
is er weer een zangdienst 

in het gebouw de Driehoek.

Ds. L.H. Vosschezang
 is dan voorganger.

Iedereen is weer van harte welkom.
De activiteitencommissie

Als twee bedelaars samen een feest geven 
moet je geld meebrengen.
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Jubileumboekje

Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van onze gemeente is er een jubileumboekje 
samengesteld, waarin de geschiedenis van onze gereformeerde gemeente is 
beschreven. Het boekje bestaat uit 4 delen. 

Het eerste deel is geschreven door wijlen 
Gerkje Braam, Sjoerd Boersma, en Jan 
Feenstra. Zij beschrijven in korte lijnen de 
eerste 125 jaren van onze gemeente.

Het tweede deel is van de hand van Albert 
de Vries. Albert heeft uit de kerkenraad-
notulen van de laatste 25 jaar informatie 
gehaald. Voor velen van ons nog erg 
herkenbaar, omdat dit stukje nog maar zo 
kort geleden is.

Het derde deel is van ds. C.W. Hoek, 
predikant van onze gemeente van 1991 - 
1997. Dominee heeft toen een aantal 
bijlagen in “Kontakt” geschreven:  “Rond-
om de vrijmaking “ in 1944. Deze bijlagen 
zijn destijds gepubliceerd in ons kerkblad. 
De kerkenraad vindt het een  interessant 
en belangrijk stuk en daarom is besloten 
het volledig te plaatsen in het jubileum-
boekje. Het stuk gaat vooral over de 
plaatselijke gebeurtenissen in onze kerk 
in de jaren 1944 - 1947. Dominee be-
schrijft aan de hand van informatie uit 
oude notulenboeken en plaatselijke 

overlevering hoe deze scheuring heeft 
kunnen gebeuren.

Het vierde deel is van onze vroegere 
dorpsgenoot Cor Stigter. Hij beschrijft 
zeer nauwkeurig het allereerste ontstaan 
van onze gemeente in de vroegere 
herberg "De Witte Zwaan . Cor Stigter 
was altijd geïnteresseerd in "vroeger" en 
dan met name de gereformeerde kerk.
Toen hij hoorde dat er een boekje uit-
kwam, heeft hij aangeboden zijn verhaal 
als bijlage te plaatsen. De kerkenraad 
vond dit een goed idee. Het is heel inte-
ressant om te lezen.

Alles bij elkaar geeft het boekje een mooi 
overzicht van onze kerk tot heden, met 
een accent op de gebeurtenissen rondom 
de vrijmaking.

We willen de schrijvers bedanken voor 
het vele werk dat zij vrijwillig hebben 
gedaan, ook Jeen en Aafke Lindeboom 
en Hanneke Hielkema voor alle werk 
gedaan voor de tot standkoming van dit 
boek.

"

Een bijzonder woord van dank aan Frans en Hanneke 
Pool, die veel tijd hebben besteed om van het lange 
stuk tekst een leesbaar geheel te maken met mooie 
bijpassende foto's. Het boekje heeft een mooie 
uitstraling gekregen, mede door de contouren van de 
binnenkant van onze kerk op de omslag.
 
Een mooi boekje om door te lezen of om cadeau te 
doen aan iemand die verbonden is of was met onze 
gemeente. (moederdag, vaderdag? )

Het boekje is voor € 10,- te verkrijgen bij:
Hanneke Hielkema tel: 481862
Albert de Vries       tel: 481475
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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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Oorlog, 1940 – 1945

Mijn ouders heetten Klaas en Grietje te Nijenhuis. Mijn vader had een schildersbedrijf. 
Wij woonden midden in Wijnjeterp naast de kerk en tegenover de school. Het adres 
was Wijnjeterp 157, want straatnamen waren er toen nog niet. 

Vele jaren na de oorlog is een straat in 
Wijnjewoude genoemd naar mijn vader. Ik 
wil hierbij enkele gebeurtenissen uit de 
oorlogstijd vertellen.  

Mijn vader zat in het verzet, hij was KP'er 
van de groep Smallingerland. Hij is 43 jaar 
geworden; na de oorlog ging zijn gezond-
heid steeds verder achteruit. De oorzaak 
hiervan was een actie in Birdaard waar de 
KP'ers een overval organiseerden om in 
een kantoor ongebruikte persoonsbewij-
zen te bemachtigen voor neergeschoten 
geallieerde piloten en ondergedoken 
Joden. De KP'ers werden verraden door 
de N.S.B. Tijdens hun vlucht zijn ze in 
bootjes de Murk opgevaren en mijn vader 
en andere KP'ers hebben tussen het riet 
een hele nacht in het ijskoude water 
gestaan. Ze hebben zich in het riet 
moeten verschuilen omdat op hen werd 
geschoten. Hierbij heeft mijn vader een 
longontsteking opgelopen die hem later 
fataal is geworden.

Ik ben geboren in 1940 en heb deze 
gebeurtenissen grotendeels gehoord van 
mijn moeder. Mijn vader vertelde bijna 
niets over de oorlog. Alleen als we erg 
aandrongen liet hij soms iets los. Mijn 
broer Bauke is geboren in 1942 en mijn 
zus Anky in 1944. We zagen mijn vader 
gedurende de oorlog bijna nooit. Toen 
Anky geboren werd op 5 mei 1944 is mijn 
vader even thuis geweest. Hij was er nog 
maar net en toen werd hij gewaarschuwd 
door de plaatselijke politieagent (die 
”goed” was) dat de NSB'er uit de buurt er 
met enkele Duitse soldaten aankwam om 
hem te arresteren. Snel heeft mijn vader 
papieren die hij bij zich had, in de luier van 
mijn zusje verstopt. En toen ze kwamen 

was hij al de duisternis in gevlucht. Geluk-
kig is hij niet gepakt en de papieren zijn 
ook niet gevonden!

Op de foto staat mijn vader links boven. 
Hij was toen met een groep KP'ers 
ondergedoken op de boerderij van 
Reinder de Vries op Legauke onder 
Opeinde. De boerderij was ook opvang-
centrum voor neergeschoten geallieerde 
vliegers. In de vroege morgen van 21 
november 1944 overvielen vijf Duitse 
militairen de boerderij. Twee zonen van 
de boer en een onderduiker werden 
doodgeschoten omdat ze riepen: “Duit-
sers”. Er is toen een vuurgevecht tussen 
de Duitsers en de KP'ers ontstaan waarbij 
een Duitse militair om het leven kwam. De 
Duitsers vluchtten en later is de boerderij 
in vlammen opgegaan. Deze geschiede-
nis staat uitgebreid in het boek “Friesland 
1940-1945” van de Friese Pers, bladzijde 
97. 

Ik kan mijzelf een angstige gebeurtenis 
herinneren aan het eind van de oorlog en 
een vrolijke situatie vlak na de bevrijding. 
Op een dag kwamen in ons huis in 
Wijnjeterp soldaten die heel hard 
schreeuwden en alles doorzochten. Ik 
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was zo bang dat ik onder de tafel kroop en 
daar de hele tijd bleef zitten tot het weer 
stil werd. Ook toen de soldaten al weg 
waren, bleef ik nog zitten en hoorde de 
klok tikken. Toen pas durfde ik weer onder 
de tafel vandaan te komen.

De bevrijding was heel vrolijk, alle men-
sen lachten en riepen: “De Canadezen 
komen!” Ze kwamen ook bij ons in huis en 
in de tuin. Mijn zusje was bijna 1 jaar en de 
soldaten gooiden haar door de lucht van 
de één naar de ander. Ik stond erbij en 
wilde zo graag dat ze mij ook gooiden 
maar dat gebeurde niet. Dat vond ik erg 
jammer.

Vity Wallenburg – te Nijenhuis 

Toevoeging van de redactie:

Angstige momenten, verdrietige momenten. Het moge duidelijk zijn dat de oorlog een 
grote rol heeft gespeeld in het leven van de familie te Nijenhuis. Met de naderende 
herdenkingen van de bevrijding in het vooruitzicht zijn wij, als redactie van de Bân, Vity 
Wallenburg zeer erkentelijk dat ze haar verhaal voor ons heeft willen opschrijven. Het 
riep bij mij nog meer vragen op; hoe heeft ze zelf de oorlog beleefd en misschien nog 
wel belangrijker; wat gebeurde er na de oorlog? Voor mij reden genoeg om langs te 
gaan bij Vity Wallenburg in haar pittoreske zomerhuisje te Earnewâld.

Vity Wallenburg-te Nijenhuis  is geen on-
bekende in Wijnjewoude. De moeder van 
Vity was een dochter van Daniël van der 
Meulen en juf op de plaatselijke basis-
school. Ook de opa van Vity zat in het 
onderwijs en is hoofdmeester geweest 
van de lagere school te Wijnjeterp. Met 
een dergelijke familie is het  niet verwon-
derlijk dat één van haar eerste jeugdhe-
rinneringen te maken heeft met het 
onderwijs. Als klein meisje kan Vity zich 
namelijk nog goed herinneren hoe zij met 
Bauke en Anky naar de kleuterschool op 
de Driehoek moest wandelen. Op de 
kleuterschool werd ook gewandeld en de 
lange sliert van kleuters verbonden met 
een touw zal in die tijd vast tot vertederen-
de blikken hebben geleid.

Herinneringen aan de oorlog zijn er bijna 
niet. Misschien speelde de leeftijd daar 
een rol in mee maar ongetwijfeld ook het 
feit dat de herinneringen die er waren het 
liefste vergeten werden. De regelmatige 
huiszoekingen zouden immers voor elk 
kind van die leeftijd een ware nachtmerrie 
zijn geweest. Vaak werd 's nachts het huis 

grondig onderzocht door mannen in 
gevaarlijk uitziende uniformen. Ook het 
feit dat haar vader gedurende de hele 
oorlog geen deel uit kon maken van het 
gezinsleven zal absoluut zijn weerslag 
hebben gehad.

Het meeste wat Vity weet over de oorlog,  
is haar na de oorlog verteld. Ondanks de 
vele vragen van Vity kwamen de antwoor-
den vaak maar mondjesmaat binnen-
druppelen. Verhalen over die tijd zijn  
daarom niet meer dan wat losse flarden. 
Zo weet Vity bijvoorbeeld wel dat een 
politieagent hun af en toe in seinde als er 
weer een huiszoeking gepland stond. 
Ook is het duidelijk dat haar vader, onder 
de schuilnaam Oepke, een actief KP'er is 
geweest in de afdelingen Smallingerland 
en Dokkum. Stille getuigen uit die tijd zijn 
er ook, zo had de zoldervloer van het huis 
aan de Wijnjeterp 157 (tegenwoordig 
Merkebuorren nummer 36) een dubbele 
bodem, zodat daar vervalste persoonsbe-
wijzen konden worden opgeborgen. Ook 
werd een holle traptrede gebruikt voor de  
radio waarmee geluisterd werd naar 



Radio Oranje. Bij het wisselen van 
slaapkamers bleek later ook nog een  
hoeveelheid munitie en pistolen te zijn 
verstopt in een slaapkamerkast.

Het moge duidelijk zijn; de oorlog was 
misschien over, de gevolgen waren nog 
regelmatig merkbaar. Uiteraard had je 
eerst de blijde momenten. Zo was er de 
terugkeer van haar vader maar ook de 
vrolijke momenten met de Canadezen. 
Vity zal bijvoorbeeld niet snel vergeten 
dat door een gebrek aan schalen de 
gehele bestekla werd gevuld met witte 
suiker door de bevrijders. Nog nooit 
eerder had ze witte suiker gezien en dan 
nu een hele bestekla vol. Ongelofelijk. 
Haar vader was in deze periode niet thuis 
aangezien hij was opgeroepen voor de 
Binnenlandse Strijdkrachten waarvan hij 
deel uitmaakte. In Zuid-Limburg heeft hij 
zich bezig gehouden met het onschadelijk 
maken van munitie. Het lot was hem daar 
echter niet goedgezind. Bij het onschade-
lijk maken van een projectiel ging iets 
verkeerd en het projectiel ontplofte 
vroegtijdig. Scherven van het projectiel 
kwamen in het hoofd van Klaas te 
Nijenhuis terecht en zorgde onder andere 
voor een tijdelijke doofheid. Deze verwon-
dingen en het feit dat hij al een ernstige 
longontsteking had opgelopen tijdens zijn 
eerdere vlucht voor de Duitsers, zorgden 
ervoor dat hij niet meer kon worden 
uitgezonden.

Thuisgekomen waren er eerst plannen 
om naar Zuid-Afrika te emigreren. Met 
een nieuwe strik in het haar is Vity zelfs 
naar Jacobi te Drachten geweest om een 
pasfoto te laten maken voor haar pas-
poort. Wegens gezondheidsredenen kon 
dit plan echter niet doorgaan. Ook door-
gaan met  het eens zo goedlopende 
schildersbedrijf werd om gezondheidsre-

denen steeds moeilijker. De moeder van 
Vity is daarom weer les gaan geven en 
door de Stichting 40-45 werd hulp gebo-
den. Misschien dat Vity ook besmet werd 
met het onderwijsvirus want op 17 jarige 
leeftijd besloot ook zij naar de kweek-
school in Drachten te gaan. Ze haalde 
haar akte in 1962 en vertrok naar 
Nijverdal waar ze aan de slag ging als 
onderwijzeres. In deze periode leerde ze 
ook haar man kennen, Axel Wallenburg. 
Ze trouwden en verhuisden 'terug' naar 
Friesland waar Axel een baan kon krijgen 
bij de CCF. In Leeuwarden hebben ze met 
veel plezier gewoond en daar zijn ook hun 
3 dochters geboren: Silke, Mirjam en 
Anke. 

In 1974 was het tijd voor de laatste 
verhuizing naar Oenkerk. Vity kon hier 
aan de slag als onderwijzeres wat ze tot 
haar pensioen met veel plezier heeft 
gedaan. Nu zowel Vity als Axel, haar man, 
met pensioen zijn genieten ze volop van 
wat het leven te bieden heeft zonder de 
medemens uit het oog te verliezen. Zo 
genieten ze van de rust en natuur in 
Earnewâld en is Axel bezig met het 
schrijven van een boek. Daarnaast 
helpen ze actief hun zus Anky die last 
heeft van haar gezondheid. Ook is er nog 
ruimte voor veel discussie en  overpein-
zingen. Het (internationale) nieuws wordt 
op de voet gevolgd en overal wordt en kan 
over gediscussieerd worden. Ook in de 
discussies blijkt dat wat er tijdens de 
oorlog is gebeurd nu nog steeds hun 
denken beïnvloedt. Vity en Axel hebben  
een verschillende achtergrond, maar 
beide hebben ze het nodige meege-
maakt. Toch zijn zij in staat om over hun 
eigen grenzen heen te kijken. Zij beoorde-
len niet, veroordelen niet en zijn sociaal 
actief. Dat verdient respect.

Jan Lammert jr.

34.
Tussen de wijzen voelt een gek zich net zo 

onbehaaglijk als een wijze tussen een stel gekken.



Oarlochsferhaal

Nei in oprop yn de Bân haw ik myn herinneringen fan de befrijing ek opskreaun. Dat hat 
hjir net spile mar yn de omkriten fan Boalsert, dêr't ik opgroeid bin. Op 15 april krigen 
myn âlders berjocht fan de ûndergrûnse dat de Dútsers de Blaupoartsbrêge yn 
Boalsert opblaze soenen. Dat soe dy middeis wêze. Wy wennen dêr ûngefear 300 
meter ôf yn in folksbuert oan de râne fan Boalsert. Ús heit syn lân lei tsjin de stêd oan 
skieden troch in kanaal.

It wie op in middei om healwei trijen. Myn 
âlders, twa âldere broers en in suske 
wienen boppe en gienen nei ûnderen 
omdat se tochten dat it dêr fertrouder 
wêze soe. Doe't wy op de treppen wienen 
hearden wij in âlder heislike klap. Fan alle 
hûzen yn de buerten om ús hinne wienen 
de ruten der út. De gerdinen waaiden nei 
binnen ta, dat kin ik my noch yn 't sin 
bringe. By de brêge leinen de huzen plat. 
In mânske stjelppleats dy't fuort by de 
brêge stie wie 7 sintimeter oer de 
fundearring hinne skood. Hurdboard wie 
der doe noch net dat de ruten waarden 
mei tripleks of karbon ticht makke. Glês 
wie ek net samar te krijen. 
Wat wienen de minsken bliid dat se befrijd 
wienen fan de Dútsers. De Kanadezen 
kamen de stêd yn en it wie oeral grut 
feest. Wy as bern krigen kaugom en 
sûkelade fan de Kanadezen. Mar o wee 
de freugde duorre by ús net lang. Yn 
Wûns, dêr't myn mem har folk wenne, wie 
in grenaat fan de Kanadezen yn de 
skuorre slein. Twa susters en in broer fan 
myn mem waarden rekke. De iene tante 
wie op slach dea en de oare omke en 
tante waarden mei Dútske en Kana-
deeske soldaten en boargers mei in 
Reade Krús auto ophelle. It wie in 
gekkeboel, in organisatoaryske bende, 
want wêr brochten de Kanadezen de 
ferwûne minsken (deaden) hinne? Nei 
Ootmarsum. Se riden op syn minst wol 
seis sikehuzen foarby. As men no mei in 
auto dy't 120 km de oere ryd, mei goede 

diken en alle brêgen yn takt, hawwe je fan 
Wûns wol twa oeren wurk om yn 
Ootmarsum te kommen. Yn 1945 hawwe 
se miskien de hiele nacht wol riden mei dy 
GMC (in GMC riid 40 km de oere en naam 
1 op 2). Myn omke en tante binne yn 
Ootmarsum stoarn en dêr ek begroeven. 
Nei in wike of seis doe't sy troch de famylje 
fûn binne, binne sy nei Wûns oerbrocht en 
dêr opnij begroeven. 
Fjirtjin dagen nei de befrijing fan 15 april 
kamen der kolonnes Dútske 'krijgsge-
vangenen', meast ferwûne, meast 
rinnend troch Boalsert. Mar der wienen ek 
weinen mei tige meagere hynders by. 
By eltse 30 Dútske finzenen rûn foar en 
efter in Kanadeeske soldaat. Yn de 
strjitten yn Boalsert joech dat grutte 
problemen. Memmen dy't har opgroei-
ende jongens en jonge froulju dy't har 
man of ferloofde kwyt rekke wienen, 
skuorden de stiennen út de strjitten wei en 
goaiden dy nei de Dútsers. De Kana-
deeske soldaten woenen eins gjin gweld 
brûke tsjin de boargerfroulju mar it koe 
hast net oars. It bloed spuite betiden wit 
hoe heech sa lulk wienen se doe't Dútske 
'krijgsgevangenen' fan Boalsert nei Snits 
rûnen. Se gienen ek troch de Sweach en 
mooglik oer Assen nei Nieuwe Schans. 
Sa'n reis duorre wol twa oant trije wiken. 
Oft se hjir oer Weinterp rûnen dat witte de 
âlderen út it doarp miskien better as ik. 

Dit binne jeugdherinneringen fan Feite 
Feenstra doe't er fiif jier âld wie.
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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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Dorpssteunpunt

Financiële regelingen 
We willen nogmaals aandacht besteden aan financiële regelingen. We merken name-
lijk dat veel mensen die er recht op hebben, niet weten dat het bestaat of dat het voor 
hen geldt. We geven u hieronder kort informatie. Wilt u meer weten of aanvraagformu-
lieren hebben, dan kunt u die ook bij ons in het dorpssteunpunt halen.

Aanvraagformulieren Minimaregelingen Opsterland
Er is nu één formulier voor alle regelingen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld langdurigheids-
toeslag, bijzondere bijstand, de regeling maatschappelijke participatie, de telefoonkos-
tenregeling, schoolkostenregeling en regeling ouderen, chronisch zieken en gehandi-
capten aanvragen. Voor alle regelingen geldt een inkomens- en vermogenstoets die 
verschilt per situatie. Alleen voor de regeling maatschappelijke participatie is het 
vermogen niet van belang. In de tabel hieronder kunt u zien of u in aanmerking kunt 
komen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapbelasting
Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding van Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen en waterschapbelasting. Dat vraagt u aan via Hefpunt. Wij hebben de 
formulieren daar van in het dorpssteunpunt. Heeft u al kwijtschelding gekregen? Daar 
zit nog een voordeel aan. U kunt dan namelijk ook de kosten van uw identiteitskaart 
terugkrijgen.

INFO. Normen en bedragen 2010
                                  1* 2* 3*
Inkomensgrens 100%
21 - 65 jaar                   864,-               1.111,-            1.235,-
Inkomensgrens 100%
65 jaar of ouder                   968,-               1.211,-            1.342,-
Inkomensgrens 110%
21-  65 jaar                      951,-                1.222,-       1.358,-
Inkomensgrens 110%
65 jaar of ouder            1.063,- 1.331,- 1.473,-

Vermogensgrens         5.485,-            10.960,-          10.960,-

1* U bent alleenstaande 
2* U bent alleenstaande ouder
3* U bent gehuwd of  samenwonend

Voor eigen woningbezitters geldt een vrijstelling van 46.200,-
Loop eens bij ons binnen!
Op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur zijn we aanwezig in de Swingel.

Alie Blaauwbroek.
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Hervormde Kerk

Mei
2   Duurswoude 9.30 uur ds. J. H. Dekkers Wierden
2 Duurswoude 13.45 uur ds. J. H. Dekkers Wierden

9 Weinterp 9.30uur dhr. M. A. Post Hasselt
9 Weinterp 13.45 uur dhr. T. J. Lucas IJsselmuiden

13 Weinterp   9.30 uur ds. J. H. Dekkers Wierden Hemelvaartsdag

16   Duurswoude 9.30 uur kand. J. M. v. Wijk Een
16 Duurswoude 13.45 uur ds. F. Stevens Hoogeveen

23   Weinterp 9.30 uur ds. J. H. Dekkers Wierden 1e Pinksterdag
23 Weinterp 13.45 uur ds. J. H. Dekkers Wierden

24 2e Pinksterdag, geen dienst

30 Duurswoude 9.30 uur ds. L.H.Voschezang Schoonhoven
30 De Driehoek 13.45 uur ds. L.H.Voschezang Schoonhoven

Juni
6  Weinterp 9.30 uur ds. J. H. Dekkers Wierden Voorbereiding HA
6 Weinterp 13.45 uur ds. J. H. Dekkers Wierden

Gereformeerde Kerk

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

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

9 09.30 uur ds. A. Elverdink, Jistrum.
 13.45 uur Praise dienst in Lippenhuizen / Hemrik, M.m.v. Combo “WYN”.
13 09.30 uur ds. F. de Jong, Drachten,Hemelvaartsdag.
16 09.30 uur ds. T. J. Oldenhuis, Emlichheim.

13.45 uur geen dienst
21 19.00 uur Survival.

20.30 uur Inloopconcert met de Band Breeze.
22 19.30 uur dhr. Sipke van de Land, massale Koor en samenzang,

m.v.v. Regenboogkoor uit Drachten, Nil Volentibus Arbuus uit Swifterband, 
Koperquitet “de Bazuin “ uit Ureterp.

23 09.30 uur dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezam met Lippenhuizen / Hemrik.
14.00 uur Ben Ketting, M.m.v.” Lyts Sola Gratia “ uit Wijnjewoude.
16.00 uur Blind Date met Ronald Lepez en Jelmer Slager.
20.00 uur Mathijn Buwalda en Band. 

m.m.v. Gospelband  Trust uit Burgum en Eagle Fields uit Tzum.
30 09.30 uur ds. A. Elverdink, Jistrum

13.45 uur geen dienst.

Juni 
6 09.30 uur dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, Voorber. Heilig Avondmaal.

gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.
19.00 uur ds. A. Elverdink, Jistrum, kinderdienst.
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Dorpsagenda

Mei
4 Dodenherdenking start 19.45 uur 
5 Rommelmarkt
7-8 Fietsfeest bij Meinsma Duerswald
7-8 Open dagen Boomkwekerij Johan Meinsma
8 Groenmarkt in Tropische kas te Beetsterzwaag
11 Afsluiting Idop 20.00 uur in de Swingel
15 Wandeltocht World Servants
19 Bosloop O.D.V. 
29 Open dag Camping Ikeleane
30 Zangdienst in gebouw de Driehoek

Juni
2 Rommelmarkt
4 Open podium
5 Gezamenlijke Speeltuinen: sponsorloop
6 Oldtimerrit
12 Hynstedei
16 Extra avondrommelmarkt 17.00 - 21.00 uur
16 Gezamenlijke Speeltuinvereniging: deelname avondmarkt
17 pakketten inleveren voor Polen
16 t/m 19 Dorpsfeest in Wijnjewoude, het programmaboekje wordt huis aan huis verspreid 

via de buurtverenigingen eind mei/begin juni 2010

Wandeltocht ten bate van World Servants

De World Servants groep organiseert op 15 mei een wandeltocht door de bossen van 
Wijnjewoude en omgeving. Er kan gekozen worden uit tochten van 5, 10, 15 en 25 
kilometer.
De kosten hiervoor bedragen € 6,50 voor volwassenen en € 4,50 voor kinderen tot 12 
jaar. Dit is inclusief 2 consumpties in restaurant de Stripe. Voor de tochten van 5 en 10 
km. kan gestart worden tussen 8.30 en 11 uur. De start voor de tocht van 15 en 25 
kilometer is tussen 8.30 en 9.30 uur. Alle routes starten vanaf restaurant de Stripe 
Duerswald  23 te Wijnjewoude. De opbrengst van deze tocht is volledig voor de bouw 
van een school in het dorp Julivci in Oekraïne. Een groep voornamelijk jongeren gaan 
van 6 tot 24 augustus de bouw hiervan realiseren. Verder wordt het project mede 
mogelijk gemaakt door het fonds de Wilde Ganzen. De organisatie verwacht een groot 

eaantal wandelaars in de bossen van Wijnjewoude e.o. op de 15  mei.

Voor beloven en liefhebben 
heb je geen kapitaal nodig.



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.

40.

Medicatiebezorging
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Vanaf begin dit jaar 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 


