
Redactie "de Bân”

Jan Lammert Sijtsema jr., 
Merkebuorren 39a tel:  48 12 00
Annie Posthumus, Weinterp 40                  tel:  48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10   tel:  48 13 91
Durk van der Veen, Merkebuorren 127      tel:  48 13 98
Klaas Greidanus, Bremerheide 20           tel:  48 13 83
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel:  48 13 05

Van de redactie Een praatje bij het 
plaatje

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 4 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 en dan in lettertype arial 
11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net dit kan tot zaterdag 28 mei 18.00 uur. 
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 26 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.

Op de mooie voorjaarsvrijdag van 29 april zijn twee markante personen van weleer 
in Wijnjewoude naar hun laatste rustplaats bij het kerkje van Duurswoude gebracht.

Meester Lammert Hellingwerf 93 jaar, bijna zijn hele werkzame leven verbonden als 
ondermeester aan de Christelijke Basisschool van het voormalige Wijnjeterp.

Wiebe Hoekstra 81 jaar, jarenlang het gezicht en drijfveer van de Firma E Duursma,  
Fourage-en brandstoffenhandel uit voorheen Duurswoude.

Het is als het afsluiten van een periode die niet weer komt.

1.

„De specht legt de laatste hand 
aan zijn nieuwe woning".

Van de redactie

Een meester voor de klas, met zwart 
schoolbord en wit krijt en veel geduld 

de jeugd klaarstomen 
op weg naar volwassenheid.

De man die in zijn beginjaren, nog met 
paard en platte wagen het veevoer bij 

zijn boeren heeft bezorgd.

Alle nabestaanden wensen wij sterkte 
met het verlies en kracht te putten uit de 
mooie herinneringen die zullen blijven.  Bijzondere laatste rit van 

Wiebe Hoekstra.



Berichten van Plaatselijk Belang.

volgorde aan te geven van wat als het 
meest waardevol  wordt beschouwd en 
wat moet worden behouden. Ook kon 
iedereen zelf nog accenten aangeven wat 
hij of zij persoonlijk belangrijk vindt. De 
resultaten werden vervolgens aan de 
andere groepen, de aanwezige raadsle-
den, wethouders en burgemeester gepre-
senteerd. 
De resultaten van de drie adviesavonden 
worden op 11 mei in Allardsoog gepresen-
teerd. Daarna zal de gemeenteraad op 
basis van de resultaten van de advies-
avonden definitieve keuzes moeten 
maken.

Bestuur Plaatselijk Belang

2.2.

Adviesavonden bezuinigingen gemeente Opsterland.

Zoals vele andere gemeenten moet ook 
gemeente Opsterland de komende jaren 
bezuinigen, in verband met het te ver-
wachten tekort op de meerjarenbegroting 
als gevolg van bezuinigingen door het rijk. 
Het gaat om een tekort van zo'n 3 miljoen.  
Om de begroting weer sluitend te maken 
moeten de komende tijd keuzes worden 
gemaakt over welke taken en voorzie-
ningen moeten worden behouden en 
waar op  bezuinigd kan worden.
De gemeente heeft er voor gekozen de 
burgers mee te laten praten over de te 
maken keuzes. Hiervoor zijn adviesavon-
den georganiseerd. Wij hebben de drie  
adviesavonden in april jl. bezocht. De eer-
ste avond stond in het teken van wonen, 
werken, dorpenbeleid, toerisme en recre-
atie, sport, cultuur en accommodaties. 
Tijdens de tweede avond werd gesproken 
over dienstverlening, openbare orde en 
veiligheid, handhaving, milieu, groen, 
wegen en verkeer en vervoer. Tijdens de 
derde avond kwamen thema's zoals mini-
mabeleid, voorzieningen,  Wet maat-
schappelijke ondersteuning, jeugd- en 
jongerenbeleid en vrijwilligerswerk aan 
de orde. 
Tijdens de avonden werden de aanwezi-
gen opgedeeld in groepen. Per groep 
werd over diverse thema's gediscus-
sieerd, waarbij het de bedoeling was een 

Informatie N381

De gebiedscommissie is druk bezig met 
het ontwikkelen van plannen rond de 
N381. De plannen worden op 24 mei a.s. 
ter inzage gelegd bij de gemeente en bij 
het Projectbureau N381 in Donkerbroek. 
Tevens zijn de stukken dan ook te raad-
plegen op internet. Op 15 juni is er een 
inloopdag in het Witte Huis in Donker-
broek van 15.00 - 21.00 uur. Iedereen kan 
hier gebruik van maken om zich verder te 
laten informeren dan wel voor het stellen 
van vragen.

Stuurgroep N381

Heb je altijd al een keer leuke nagels willen hebben of wil je graag een spa manicure of spa pedicure 
behandeling of lijkt het je leuk om deze zomer mooie teennagels te hebben? 
Dan ben je bij manicure en nagelstudio Nails 'n Roses aan het goede adres! 

Voor een afspraak of meer informatie kun je bellen na 19:00 op het telefoonnummer: 06- 13075639

Wiegertje de Jong, Stripe 14, 9241 GZ  Wijnjewoude



3.

Feestelijke opening fietspad naar de Finne

Op dit moment wordt de voorlopig laatste hand gelegd aan het nieuwe fietspad naar de 
Finne. Er moeten nog veeroosters worden geplaatst en ook de bermen worden netjes 
afgewerkt. Tijdens het plantseizoen in het najaar zal er nog een boswal worden 
gepland.

Ondertussen wordt het pad al volop 
gebruikt, zo blijkt uit de bandensporen. 
Het pad vormt een veilige verbinding met 
de Finne en het Mûzebiterspaed. Zo wor-
den twee doelen gediend: enerzijds is hier-
mee een veilige fietsroute naar Ureterp 
gerealiseerd en anderzijds heeft ons dorp 
er een aantrekkelijk recreatief fietspad bij.  
Plaatselijk belang en de IDOP werkgroep 
Natuurlijk Wijnjewoude zijn daarom bij-
zonder in hun nopjes dat gemeente en pro-
vincie zich hebben ingespannen om deze 
wens van Wijnjewoude te realiseren.
Op dinsdagavond 31 mei zal om 19.00 
uur de feestelijke opening plaatsvinden 
aan het begin van het fietspad op de par-

keerplaats bij de muziekkoepel. U allen 
bent van harte uitgenodigd deze opening 
bij te wonen. Vanaf 18.45 wordt u verwel-
komd met vrolijke muziek vanuit de koe-
pel. De openingshandeling wordt verricht 
door wethouder Klaas de Boer met hulp 
van ……

Het zou de feestvreugde vergroten als de 
bewoners in de buurt van de muziekkoe-
pel deze avond de vlag laten wapperen.

We zien u graag bij de opening op 31 mei.

Plaatselijk Belang en IDOP werkgroep 
Natuurlijk Wijnjewoude

Voor de ouderen in Wijnjewoude ( 55 +)

organiseert de vvv Wijnjewoude een huifkartocht door de 
mooie bossen van Wijnjewoude. Bij voldoende deelname 
wordt de tocht gehouden op woensdag 8 juni 14.00 uur. Start  
vanaf het Wâldhûs. Mocht er veel belangstelling zijn dan 
wordt de tocht woensdag 15 juni herhaalt.
Kosten: 5 euro per persoon. Incl. koffie of thee.
Geef  u zo snel mogelijk op.

 

 

Huifkartocht 

Heeft u problemen met vervoer naar het 
Wâldhûs dan halen wij u van huis. ( taxi)
Wij hopen op een hele gezellige middag 
Opgave voor 25 mei bij: Griet van Veen 0516-
481432 of Willy Ykema 0516-481755.

VVV Wijnjewoude.



4.

Dodenherdenking 

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei jl. is het volgende gedicht voorgedragen door 
Vera ten Hoor. Het gedicht is gemaakt door de 15-jarige Esmee Hendriks. 

Trots

Een man, daar in mijn kamer,
ik zie hem, maar toch niet.
Hij zit daar maar te staren,

zonder dat iemand hem ziet.

Een man daar in mijn kamer,
ik ken hem, maar toch niet.

Ik vraag het aan mijn moeder,
maar mijn moeder ziet hem niet.

Bij mijn opa staat een foto,
in een lijstje op de kast.

Als ik hem vraag: “Wie zijn dat?”
dan antwoordt hij verrast; 

“Die daar, dat is mijn vader.
Hij was jong en onbevreesd.

Hij is ooit een soldaat
in ons leger geweest. “

Een man, daar in mijn kamer,
Ik zie hem, maar toch niet.

Zachtjes snikkend huilt hij tranen,
Maar van trots, niet van verdriet…



5.

Willedei 2011

De Willedei op 3 september 2011 belooft weer een dag te wor-
den met veel activiteiten voor jong en oud. Opnieuw proberen 
we u een gevarieerd programma aan te bieden.

Gezellige markt/braderie
Wilt u als onderneming, stichting of vere-
niging iets verkopen of promoten dan 
biedt de Willedei u deze kans. Wij stellen 
gratis een marktkraam beschikbaar. U 
kunt zich aanmelden bij Jan de Haan, 
tel.nr.  06-480520 of bij Sietske Brouwer, 
tel.nr. 06-21936171.

Artiesten
De aanmelding van artiesten verloopt 
goed.Het belooft weer een dag te worden 
met een keur van artiesten en veel varia-
tie.
Wat dacht u van het vrouwenkoor Noaten 
op 'e Sang. Dit koor bestaat uit ruim 50 en-
thousiaste vrouwen, die komen komt uit 
de omgeving van Surhuisterveen. Het 
koor wordt begeleid door een combo 
bestaande uit drie accordeonisten, 2 gita-
risten en een bassist.

Het koor beschikt over een zeer uitge-
breid en afwisselend repertoire, van stil 
en ingetogen tot vrolijk en uitbundig. En 
daarin komt u liedjes tegen van Annie 
M.G. Smidt, Fedde Schurer maar ook van 
Nick en Simon.
Daarnaast spelen ze een aantal liedjes 
die speciaal voor dit koor zijn geschreven 
en gecomponeerd door o.a. Adri de Boer. 
Ook Adri de Boer zelf komt weer naar de 
Willedei en laat u weer genieten van zijn 
prachtige liedjes.
Wilt u ook graag optreden op de Willedei 
meldt u dan aan bij Roelie Aardema, 
tel.nr. 06-21940305

Willedei en vrijwilligers

Voor het optimaal slagen van de Willedei 
hebben we nog een aantal vrijwilligers 
nodig. Lijkt het u leuk om te helpen de 
Willedei goed te laten verlopen en tot een 
goed geslaagde dag te maken meldt u 
dan aan bij Grietje Rooks via grietje-
rooks@planet.nl of telefonisch op tel. nr 
06-51070901.
Ik zie uw aanmeldingen graag tegemoet 
via www.wijnjewoude.net/willedei
Daarnaast zijn uw tips/ideeën van harte 
welkom.

Dit moet je lezen als iets je niet zint 
of als een dag wat belazerd begint.

Hoe zou je het vinden: 
ik dacht niet zo fijn, als die dag helemaal niet begonnen zou zijn.



6.

en dan begint het dorpsfeest 2011: 
Woensdag 22 juni, 17.00 uur: rommelmarkt en kermis! 

Donderdagavond 23 juni: Teake van der Meer! 
Vrijdag 24 juni 's ochtends kindertheater met Dolf Moed; 

's avonds de eerste ronde van de versierde wagens 
(18.15 uur verzamelen en 19.00 uur vertrekken) 

en daarna een Tropical Party met DJ Drewes en verbluffend vuurwerk! 
Zaterdag 25 juni overdag Hynstedei, 

oude ambachten en speciaal voor de kinderen: 
pony rijden en springkussens; 

's avonds de versierde wagens op herhaling (zelfde tijden als Vrijdag) 
en een best feest met de band Bamm Bamm!

Tot dan!
namens SDW, de dorpsfeestcommissie, dorpsfeestwijnjewoude@live.nl

Nog 46 nachtjes slapen...

Uitnodiging voor het afscheid Nico en Geesje

Op 28 mei a.s. zullen Nico en Geesje afscheid nemen als beheerders van De Swingel. 
Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom in de Taveerne van De Swingel om hen de hand te 
schudden en het glas te heffen.

In plaats van bloemen…. 
Nico en Geesje houden van bloemen, 
maar gaan kort na hun afscheid op vakan-
tie. Een afscheidsboeketje  is dus niet 
zo'n goed idee. Wat dan wel?  Ze hebben 
aangegeven dat zij de Clini Clowns en het 
Kika-fonds een warm hart toe dragen. Er 
zal daarom in de Swingel een bus staan 
waarin u een gift voor de Clini Clowns 
(www.cliniclowns.nl)  en Kika (www.ki-
ka.nl) kunt deponeren.

Ook zal er een boek liggen, waarin u bij-
voorbeeld een wens voor de toekomst of 
een leuke herinnering aan Nico en Geesje 
kunt opschrijven. Een foto of een andere 
creatieve uiting mag natuurlijk ook (voor 
lijm wordt gezorgd). We hopen dat Nico 
en Geesje hiermee aan het eind van de 
avond een leuke herinnering aan hun 
afscheid mee naar huis kunnen nemen.

Tot 28 mei! Namens het bestuur van MFC 
de Swingel,

Alie Blaauwbroek (0516-481307) en
Regina Ridder (0516-481516)



7.

Herinrichting speeltuinen; it giet oan!

Het voorjaar is begonnen; de begroting is goedgekeurd en de 
toestellen zijn besteld! 
Als projectgroep Gezamenlijke Speeltuinen Wijnjewoude dur-
ven we het zelf amper te geloven; na vier jaar intensieve samen-
werking kunnen we straks eindelijk het échte resultaat aan het 
dorp laten zien!

Dankzij de steun van de gemeente 
Opsterland, de Provincie Fryslân, het 
VSBfonds, NLdoet, Plaatselijk Belang, de 
Ondernemersvereniging en giften uit het 
dorp, kunnen we de jeugd in Wijnjewoude 
straks veilige en gevarieerde speeltoe-
stellen bieden. 

Als alles naar wens verloopt, staan de 
nieuwe toestellen er nog voor de zomer-
vakantie! We willen hier in de eerste helft 
van juli op een feestelijke manier aan-
dacht aan schenken. Onze jeugdcommis-
sie en het activiteitenteam zijn al druk aan 
het brainstormen! 
Heeft u of heb jij zin in een korte, vrolijke 
klus? Versterk ons team dit voorjaar en 
help ons om een leuk feestje neer te zet-
ten. Voor meer informatie/aanmelden: 
leon10@kpnplanet.nl o.v.v. GSWW.. We 
kijken uit naar uw/jouw reactie! 

Namens de Gezamenlijke Speeltuinen 
Wijnjewoude,

Met vriendelijke groet,
Leontine Vroege

PS. 
Tijdens NLDoet  gingen onze vrijwilligers samen met de jeugd hard aan de slag. Zo 
werd aan de Russchenreed de zandbak opgeknapt en is er drainage aangelegd. Aan 
de Loksleane-Heide werden de mouwen ook opgestroopt; hier werd o.a. stevig 
gesnoeid en rondslingerend afval verwijderd.

e3  Oldtimerrit Wijnjewoude

Na het succes van vorige jaren wordt voor de 3e keer een oldtimerrit voor oldtimerlief-
hebbers uit Wijnjewoude georganiseerd op zondag 19 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



8.

Musical nieuws

De eerste aanmeldingen om mee te doen aan de musical zijn al 
weer binnen en daar zijn we erg blij mee. Toch hopen we op meer 
deelname en het leek ons tijd om wat meer informatie over de 
musical te gaan geven.
De musical heet: Noömi en gaat over het Bijbelboek Ruth. Het is 
een mooie musical met een duidelijke lijn (inderdaad, het verhaal 
van Noömi en Ruth), maar wel met een link naar deze tijd. Ook kun-
nen er weer veel mensen in alle leeftijden mee doen en het koor 

wordt, net als bij Mozes, geïntegreerd in 
het verhaal (als volk, arbeiders) Verder 
komen er meerdere sferen in voor: een-
zaamheid, macht en onmacht, uitzicht-
loosheid, hoop en vertrouwen, etc. 
Gelukkig hebben we al aardig wat aan-
meldingen voor ons combo, want het is 
wel de bedoeling dit weer met live muziek 
te begeleiden, maar ook hier geldt: geef je 
op, er kan nog meer bij! De muziek zal 
wederom worden begeleid door Hans 
Jonker. De regie is nog een beetje een ver-
rassing (ook voor ons) maar gaat ook hele-

maal goed komen. Hopelijk kan ik jullie 
daar een volgende keer meer over vertel-
len. Hierbij dus wederom de vraag: Wil je 
mee doen? Geef je op. Graag via de mail 
bij: bertha_langhout@hotmail.com  (let 
op het _ !!) en dan gaan we op 4 septem-
ber starten met het instuderen van deze 
musical die we hopen op te voeren eind 
april 2012. 

Groeten van de musicalcommissie: 
Hans, Gea, Janke Nynke, Joke en 

Bertha

Leren is leuk!

Dat mag zeker de conclusie zijn nu de WAW-Buurtacademie 
een tijd heeft gedraaid in ons dorp. De reacties van de mensen 
die hebben deelgenomen aan een cursus zijn erg positief en 
velen willen graag verder met het leren van Engels of het wer-
ken met een computer. We mogen dan ook zeker zeggen dat 

sen de Werkgroep Activiteiten Wijnje-
woude, het Friesland College, het Dorps-
steunpunt en Plaatselijk Belang heel 
goed uitgepakt heeft. 
Inmiddels wordt er druk gewerkt aan het 
vaststellen van het nieuwe programma 
voor het najaar en we kunnen u verzeke-
ren dat er voor velen wat wils bij zal zitten. 
Mocht u echter met ideeën rondlopen die 
u niet terug ziet in het huidige of komende 
aanbod laat u dan vooral horen! We stre-
ven er nog steeds naar dat de WAW-

Buurtacademie voor maar ook van het 
dorp wordt en dat laatste kunnen we het 
best bereiken wanneer u ideeën aan-
draagt waar wij een cursus of workshop 
rond kunnen organiseren. Let wel, dit 
geldt voor jong en oud! Kortom denk 
mee. 

U kunt ons bereiken via:
waw-ba@wijnjewoude.net maar ook de 
mensen van het Dorpssteunpunt horen 
graag aan wat u interessant lijkt! 



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

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF

GFHGFH

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Wolverlei 5     
9241 ER  Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46

Voor al uw: - nieuwbouw

- verbouw 

- onderhoud 

- renovatie

EDWIN HOFSTEE
TIMMERBEDRIJF

www.gfh.nl

• APK, reparatie en onderhoud alle merken,

   gespecialiseerd in Citroën en Peugeot 

   ook lichte bedrijfsauto’s

• Vervanging van voorruit of ruitreparatie

   vanaf € 0,- eigen risico

• Voordelig tanken

• Occasions

• Geheel automatische wasstraat

• Ook onderhoud van uw leaseauto

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

‘t Oost 46 - 8431 LK Oosterwolde
Tel. 0516-520724

9.
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Nostalgy............yn de jierren fjirtich. 

Yn 'e hjerst stie der op it lân fan boer Wiebe de Vos, de pleats tsjinoer ús Gebou, in sied-
bult, dêr't de teskmasine bij kaam. Neist it strie wienen we fûl op it kaf foar de kninehok-
ken, de bult stie op takkebosken en as de lêste skeaven oan bar wienen, stienen wy 
klear mei grutte stokken om de rotten dy't der ûnderwei kamen dea te slaan. 

Dy winter sette ik de earste streken op it iis 
fan it Fintsje efter de buorren fan 
Duerswâld. We moasten bij Van Gans 
lâns om dêr te kommen. Bij Van Gans koe-
nen we tsjin ynlevering fan in bon in pear 
nije klompen krije, heit sette der dan stik-
jes rubber ûnder, dan gienen se langer 
mei. De spertiid waard ferlinge fan acht 
oere jûns oant seis oere moarns. Der wie-
nen no faker razzia's, de earste ferskyn-
selen dat de Dútser him begûn te knipen. 
It wie al bekend dat der in fytsen foarde-
ring op gong kaam. Elk brocht se efter 
hûs, in ein it lân yn of ferstoppe se sa folle 
mooglik ûnder strie of takken, lykwols de 
Dútsers stienen op in heech punt mei 
kikers te sjen wêr't se allegearre hinne 
tôge waarden. De beide fytsen fan myn 
âlders gongen mei nei de Sweach. Myn 
heit gie de oare moarns mei in klute bûter 
op'en paad en krige yn ruil dêrfoar syn 
eigen fyts wer mei werom. It wie yn dy tiid 
dat in Ingelske fleanmasine it kafee 
Blauw, de lettere Leffertshutte bombarde-
arre, trochdat der in Dútske frachtauto stie 
tochten se dat der Dútsers yn sieten. It 
heucht my noch dat de fleanmasine draai-
de boppe ús yn 'e loft foar in nije oanfal op 
'e kroech, wol trije kear. Mannen yn de leef-
tyd fan 35 oant 45 jier waarden oproppen, 
se moasten putsjes grave oan de grutte 
diken en yn Drinte oan de grins fan 
Dútslân. It gefolch wie dat folle om in oar 
hinnekommen sochten, we hienen dan 's 
nachts ek geregeld sliepers, dy leinen 
troch de kjeld yn it hea foar de kij. De "on-
dergrondse" waard oprjochte, ûnder oare 
de timmerman, smid, ferver, en it haad fan 
de skoalle sieten yn in fersetsgroep. 
Belangrike punten yn de omkriten waar-
den sabotearre. Der wienen wapendrop-
pings foar de minsken fan it ûndergrûns 

ferset. Yn it suden fan it lân gong it der 
omraken om wei, it gefolch wie dat der 
evakuees nei it Noarden kamen, minsken 
út Limburg en it lân fan Maas en Waal. Ien 
fan de foarkeamers en de sliepkeamer 
fan de pleats waard foardere foar ynwen-
ning, yn de lange gong tusken de foarkea-
mers nei de foardoar kaam healwei in sket 
as ôfskieding, de foardoar wie harren yn-
kommen. Lykwols de minsken moasten 
earst ûntlúze wurde. De berjochten wie-
nen dat de Kanadezen fanút Drinte yn 
opmars wienen en omraak tichteby 
kamen, de Dútsers snipten alles mei om 
mar foart te kommen. It momint kaam dat 
de flaggen útstutsen waarden, út de rjoch-
ting Donkerbroek kaam in fersierde kolon-
ne tanks, jeeps en oar geskut mei fleurige 
soldaten derop, sigaretten, wite bôle en 
sûkelarje waarden útdield, om bij de trije-
hoek rjochting de buorren te gean en 
troch Duerswâld nei de mouneleane  
rjochting Oerterp. De bretaalsten ûnder 
ús mochten in eintsje op de tanks meiride. 
Kontakten waarden lein mei de 
Kanadezen, wat letter ek wer syn gefol-
gen hie! Ferkearde lânslju waarden 
oppakt en útskolden, yn 't earstoan moas-
ten se troch in hage fan taskôgers nei ús 
Gebou, letter kamen se yn ynternear-
ringskampen. Dy minsken moasten oan 't 
wurk. Der kamen no bij ús deistich in 
ploegje oan it wurk, in bewaker mei it 
gewear derby. It komyske wie dat der in 
klassegenoat fan de skoalle fan ús heit by 
wie. It hegere kader waard yn boeve-
weintsjes ôffierd nei it gefang. Fytsen mei 
cushion bannen, repen rubber om 'e tsjil-
len, kamen wer foar it ljocht. Elts gie der 
wer tsjinoan om it libben wer op de rit te 
krijen.

                 Jappie Berga.  
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Tj. Harkeswei 106 a/b
9241 HM Wijnjewoude

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

G. Wiegersma Wijnjewoude
uw

stalstoffeerder

110 SCANIA
Handelsonderneming

G. Wiegersma

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

Weinterp 1
9241 HB  Wijnjewoude

Bloemstukken
Snijbloemen
Kamerplanten
Bruidswerk
Grafwerk
Sfeermakers
Kado’s
Snuisterijen

*
*
*
*
*
*
*

*Voor al uw:

www.bloemenkadohuiswilma.nl
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Hynstedei

Bezoek het Paardensportevenement 
'Hynstedei Wynjewâld' en win een spec-
taculaire ballonvaart

Ja, dat kan u zomaar gebeuren als u een 
bezoek brengt aan het paardensporteve-
nement 'De Hynstedei Wynjewâld' op 
zaterdag 25 juni in Wijnjewoude. Dit jaar 
wordt de Hynstedei tegelijkertijd met het 
Dorpsfeest van Wijnjewoude georgani-
seerd.

U bent deze dag verzekerd van een 
prachtige dag paardensportspektakel. 
Vanaf 's ochtends 11.00 uur begint een 
afwisselend programma met diverse tuig-
paarden rubrieken o.a. dames klasse, 
jeugd, boeren wagen, tuigpaarden onder 
het zadel, enkelspan of dubbelspan Fries 
ras of KWPN.

âldw  Hej yn ny stW e dH eiC

âldw  Hej yn ny stW e dH eiC

âldw  Hej yn ny stW e dH eiC

Kinderen kunnen een rondje op een pony 
rijden en ook voor de niet paardenliefheb-
ber is naast het paardenevenement 
genoeg te beleven; een show van oude 
tractoren, een luchtkussen en een gezelli-
ge kermis. Kortom een leuk dagje uit.

Het bestuur.

Op DV 18 mei a.s. 

zijn 

Job en Rinkje
55 jaar getrouwd.

Omdat we hier dankbaar voor zijn, 

willen we dit niet 

onopgemerkt voorbij laten gaan.

We nodigen jullie dan ook uit 

om dit heugelijke feit 

samen met ons te vieren

 op woensdag 18 mei 2011

van 16.00 tot 18.00 uur 

in "de Stripe" Duerswâld 23 

te Wijnjewoude.
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Een roze onderbroek in de struiken…

OBS It Twaspan : Feestelijke Ouderavond

een blik erwten, een verdwaalde sok, zeven flesjes in een sloot, een grote stapel kran-
ten, een oude niketas, een kettinkje, een deobus, een muts, een halfvolle fles wijn, een 
zakje chips, heel veel peuken, een leeg blikje energy, een muntje van 50 eurocent en 
een dode vogel… zomaar een greep uit het 'afval' dat straten, bermen, sloten, voetpa-
den en groen-stroken ontsierde…  maar Wijnjewoude is weer schoon!!  

Donderdag 28 april was het dan eindelijk zover, na veel geoefend te hebben kon de 
musical in première gaan.
Alle kinderen deden mee dus dat was een hele organisatie. De zaal was mooi aan-
gekleed en het geluid en licht was dik in orde. De ochtenduitvoering werd druk bezocht 
door pake's en beppe's, vrienden en vriendinnen, de avondvoorstelling door vaders, 
moeders, broers en zussen. We kunnen terugzien op een mooie voorstelling met veel 
zang en dans. Vanaf deze plaats is een bedankje aan iedereen die heeft meegewerkt 
wel op zijn plaats.

OBS It Twaspan.

De kinderen van de beide basisscholen 
OBS 't Twaspan en CBS Votum Nostrum 
hebben op 11 april jl. meegedaan aan de 
jaarlijkse himmeldei. Gehuld in een blau-

we hes met opdruk “Nederland wordt 
steeds schoner” en gewapend met prik-
stok en vuilniszakken gingen de kinderen 
van alle groepen het zwerfafval opruimen. 
Met skelters en karren en kruiwagens 
werd het afval naar de beide schoolplei-
nen gebracht, waarna Omrin zorgde voor 
verdere afvoer. Na afloop was er voor de 
kinderen en de onmisbare helpende 
ouders een traktatie op het plein  en alle 
himmelders kregen een cadeau van 
Omrin. Nu is het aan ons om er samen 
voor te zorgen dat Wijnjewoude schoon 
blijft!

Namens beide scholen,
Sjouke H. Hoogsteen.

Jantje (6 jaar jong) heeft een broertje gekregen.
Hij staat te kijken in de wieg en zegt: Mam, 

ik denk dat je een oude baby in je handen hebt laten stoppen, 
hij heeft geen haar, geen tanden en hij staat vol rimpels.
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Uitnodiging

De laatste tijd hoor en lees ik nogal eens negatieve verhalen over de Welfingstrjitte, de 
straat waarin ik woon. Regelmatig valt daarbij het woord “verpaupering”. Ik kan niet ont-
kennen dat er, in de betrekkelijk korte tijd dat ik hier nu woon, vervelende veranderingen 
hebben plaats gevonden. Dat de oudere buurtbewoners ons ooit zouden ontvallen, was 
uiteraard onvermijdelijk. Toch blijft het verdrietig en vreemd als vertrouwde gezichten van 
de buurt verdwijnen. De soms langdurige leegstand die hun vertrek met zich meebracht 
gaf een nare, kale aanblik in de laagbouw. Van verpaupering was voor mij toen echter nog 
geen sprake.

Die verloedering ervoer ik vooral toen ik 
geconfronteerd werd met de nare gevol-
gen van (teveel) alcoholgebruik op de 
buurt. Laat op de avond opgeschrikt wor-
den door geschreeuw van ruziënde men-
sen. 's Nachts/'s Ochtends vroeg wakker 
worden door gelal en gebral van jongelui 
na het uitgaan. Het trieste dieptepunt was 
toen ik op een avond in de voortuin stond, 
de kinderen net op bed: van de ene kant 
een dikke wiet-lucht, van de andere kant 
een zwalkende dronkelap. Op dat moment 
dacht ook ik: het moet niet veel gekker wor-
den...

Maar gelukkig kan ik ook positieve gelui-
den laten klinken. Er is nog altijd sprake 
van die spreekwoordelijke 'goede buur', 
naast alle andere leuke contacten in de 
straat. Daarnaast hebben de leeg geko-
men huizen aan de overkant weer nieuwe 
bewoners gekregen en ik vind dat we het 
met hen goed getroffen hebben. In-
middels deel ik zelfs met een paar van 
deze zogenaamde 'anti-kraak-bewoners' 
een moestuin.

Wat de toekomst gaat brengen weet ik niet. 
Van enkele overburen heb ik begrepen dat 
de laagbouwwoningen tegen de vlakte 
gaan. Wat er op komt? In de vorige uitgave 
van de Bân las ik “nieuwbouw”. Misschien 
weten Gosé Posthumus (directeur bij 
woningcorporatie Elkien) en Jan Bakker 
(voorzitter Plaatselijk Belang, directeur van 
Woonaccent Makelaars Friesland) wat we 
precíes kunnen verwachten. Vorig jaar zag 
ik hen 's avonds samen een vorkje prikken 

in een restaurant. Wat deze heren, die er 
klaarblijkelijk de voorkeur aangaven elkaar 
buíten kantoortijd en níet op kantoor te spre-
ken, toen besproken hebben, ben ik niet in 
de Berichten van Plaatselijk Belang in de 
Bân tegengekomen en heb ik verder ook 
niet van onze verhuurder vernomen. 

Ik zou zelf, als ze dan toch gaan (af)breken, 
daarna uitbreiding van de gezamenlijke 
moestuin een beter plan vinden, een pas-
sende, sociale invulling van de opengeval-
len ruimte: grond waar Wijnjewoude groen-
te en fruit kan laten groeien.  Misschien 
moet ik, sterker nog, volgens mij mag ik 
gewoon het initiatief nemen tot gezamenlijk 
overleg m.b.t. het gebruik van het straks 
braakliggende stukje aarde. Want uiteinde-
lijk mogen wij m.i. allemaal gebruik maken 
van die grond. Niemand heeft immers een 
contract met het scheppend vermogen ach-
ter dit universum. Het woord 'eigendom' 
vind ik in dit verband veelzeggend. We heb-
ben de aarde in bruikleen en het lijkt mij van-
zelfsprekend dat wij die prachtige planeet 
respectvol en eerlijk hebben te beheren.

Zo bezien kan ik, voordat ik eventueel over 
ga tot 'guerilla gardening', beter eerst alle 
belangstellenden op de koffie o.i.d. uitnodi-
gen om elkaars behoeften in deze kwestie 
te bespreken. Dus, wees welkom, dinsdag 
24 mei, 20.00 uur, Welfingstrjitte 40. I.v.m. 
de voorbereidingen even van te voren laten 
weten of je van plan bent te komen. Ik ga 
voor vruchtbaar overleg! Ik hoop jij ook!

Pieter van Leeuwen
0516-480970



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

0516 - 

0516 - 48 18 80

48 13 05J. Miedema

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

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Weinterp 40

9241 HE  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 81

Fax: 0516 - 48 13 62

Tjalling Harkeswei 75

9241 HL  Wijnjewoude

tel./fax: 0516 - 47 16 88

e-mail: info@kirtan.nl

website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen

op het gebied van:

* meditatie

* yoga

* massage

* stresspreventie

* emotioneel lichaamswerk

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

k     i     r     t     a     n

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

dorpshuis

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

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

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

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Slotemaker de Bruineweg 2

8433 MB  Haulerwijk

Tel.: 0516 - 42 12 81

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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Volleybalvereniging DWS/jeugd

Het CMV volleybal seizoen is voorbij. Afgelopen zaterdag 23 
april waren de laatste wedstrijden in Ureterp. Onze teams 
hebben daar prima gespeeld. DWS 1 werd uiteindelijk 4e in 
een veld van 18 teams op het hoogste niveau. Goed gedaan 
Gerry, Anna, Hiltje en Frederike. Ik weet zeker dat jullie het 
volgend jaar prima gaan doen in de jeugd C !!
In hetzelfde niveau spelen ook: Joelle, Michelle, Renske en 
Judith. Zij wonnen zaterdag 2 van de 3 wedstrijden. 
Geweldig!

Een niveau lager speelden Trijntje, Jente, 
Aaltje en Marijke ook een prima toernooi. 
Ook zij wonnen er 2 van de 3 en werden 
uiteindelijk 5e. Ook een prima prestatie. 
Op niveau 3 speelden Amber, Grietha, 
Marjanne, Myrthe, Hanna en Mayke ook 
de sterren van de hemel: 2 gewonnen en 
1 gelijk!
Maar de toppers van dit jaar zitten in 
niveau 2, onze allerjongste speelsters: 
Esmee, Noa, Ine, Marrit en Elyne.
waarschijnlijk door de zenuwen verloren 
ze zaterdag al hun wedstrijden, maar ze 
hadden gelukkig genoeg punten opge-
bouwd bij eerdere toernooien om er met 
een dikke beker voor de 2e plek vandoor 
te gaan !!! Onze allereerste CMV beker!!

Hij krijgt een ereplek in de prijzenkast van 
DWS in de Swingel. De meiden kregen ter 
herinnering een welverdiende oorkonde.

Het wedstrijdseizoen zit er nu op. We 
gaan nu trainen voor het volgende sei-
zoen, waarin we allemaal een niveau 
hoger gaan spelen met andere(meer) vol-
leybal technieken.
Lijkt het jou ook leuk om mee te doen? Dat 
kan !! Je mag 2x gratis mee trainen om te 
kijken of het ook wat voor jou is. Leeftijd 
van ong. 6 tot 10 jaar hebben training op 
donderdag van half 5 tot half 6 en de oude-
ren van half 6 tot half 7. 

Tot dan? Groet Bertha
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Bertha,  het eerste seizoen zit erop en je 
hebt met één team de eerste beker bin-
nen gehaald.
De tijd die daar aan besteed is wordt zo op 
en top beloond, super. Maar zonder dit 
team was het niet gelukt dus meiden 
Hartelijk Gefeliciteerd met deze overwin-
ning.
Maar toch willen we iedereen die een 
steentje bij heeft gedragen aan dit sei-
zoen heel hartelijk bedanken !!!!!!!!!!.

DWS senioren

De competitie voor dit seizoen is alweer 
ten einde. Zo hebben we op 15 april nog 

wel even een beker moeten verdedigen 
tegen RSO D1 – DWS D1. Al waren we 
aan elkaar gewaagd, het is ons niet gelukt 
de standen waren 26-24 , 25-22 , 22-25 , 
25-18 helaas. Volgend seizoen nieuwe 
kansen .
Agenda :  9 mei mix toernooi 19.00 u in 

de Swingel.
               16 mei ledenvergadering 

20.15 u in de Swingel.
Ten slotte  willen we iedereen bedanken 
die zich dit seizoen heeft ingezet  voor de 
vereniging en wensen jullie allemaal een 
mooie warme zomervakantie toe.

                          Het bestuur van DWS

P.S  De vereniging kan nog altijd nieuwe leden erbij hebben. Kom in het nieuwe seizoen 
gerust eens binnen lopen. In de Bân van september komen de trainingstijden voor het 
nieuwe seizoen te staan.
        

Avond-4-daagse Bakkeveen

Van woensdag 8 t/m zaterdag 11 juni wordt de avond wandel 4-daagse van Bakkeveen 
weer gehouden. Dit al voor het 56e jaar en is uitgegroeid tot een regionaal gebeuren.
Meer dan 1000 wandelaars zullen kiezen uit de 5 of 10 km routes. De organisatie slaagt 
er weer in jaarlijks afwisselende routes samen te stellen. De routes leiden de wande-
laars niet alleen door de bossen en natuurgebieden. Ook is er toestemming om over 
particuliere terreinen zoals weilanden te wandelen. Je ziet de omgeving dan eens van 
de andere kant ! 

De routes voeren door de dorpen Sie-
gerswoude, Waskemeer, Wijnjewoude en 
vanzelfsprekend Bakkeveen. De exacte 
routebepaling vindt pas een week vooraf-
gaand aan de start plaats om nog zoveel 
mogelijk met de gesteldheid van het ter-
rein rekening te kunnen houden. 
Het aantal deelnemende basisscholen 
neemt nog elk jaar toe. Ook wil de organi-
satie betere mogelijkheden creëren voor 
volwassen lopers: individueel of in 
groepsverband. De volwassenen kunnen 
om precies 18 uur starten, vlak voor de 
grote groepen van de scholen. Later star-
ten kan natuurlijk ook. 

Inschrijven kan alleen op de avond zelf 
vanaf 17:30 uur in het centrum van 
Bakkeveen op het terras van “Plaza De 
Kolk”. Groepen vanaf 10 personen wordt 
verzocht zich aan te melden via 0516-
541230 of vva@bakkeveen.nl  
De kosten voor 4 avonden bedragen € 4,-. 
Hiervoor ontvangt men 4 mooie routes, 4 
maal een consumptie onderweg, een her-
innering na afloop en een intocht met 2x4 
muziekkorpsen. Je kunt ook 1 avond 
meelopen. Meer informatie op 
www.bakkeveen.nl/wandel  
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Actie Postzegels, Ansichtkaarten en geld

Nederlands munt- en papiergeld 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 gesor-
teerd en aan verzamelaars verkocht op beurzen. Sinds enige tijd kunt u ook telefoonk-
aarten 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)     
- Rien Poortvliet 

· en  geboortekaartjes, alle soorten en maten.

Wat levert het op?
De Postzegel-en Kaartenactie heeft in 2010 totaal opgebracht € 34.320,- Tachtig pro-
cent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat 
naar de Gereformeerde 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

Muziekuitvoering “Eensgezindheid” Hemrik

Wegens het overlijden van ons trouwe lid Albert v.d. Meulen, is de op 19 maart geplan-
de muziekuitvoering niet doorgegaan. De nieuwe datum voor de uitvoering wordt nu: 
vrijdag 13 mei. Het begint 's avonds om 20.00 uur in “De Bining” te Hemrik en de dona-
teurs hebben vrije toegang.
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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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organisatie:

Hoofdsponsor

‘De mooiste van het noorden’
op woensdag 25 mei 2011 wordt gehouden:

e
de 31  O.D.V. Bosloop

categorieën :

 Heren 

Dames, Heren en Master

Dames, Heren en Master

Dames en

i.s.m. 
S.V. Friesland

5,7 km.

10  km.

16,1 km.

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

aan de Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude

v.v. O.D.V.
Wijnjewoude

opgericht: 3 aug. 1921

Inleg: € 5,00  SV Friesland leden en ODV Leden € 4,00

iedereen ontvangt een herinnering

Dopheide 8c-2

9202 PB  Drachten

0512 - 54 66 35

0512 - 54 67 10

B

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
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Kookrubriek

Gort of rijst bij een bruiloft
Bij een bruiloft werd vaak een gerecht van gort of rijst,

·de vruchtbaarheidssymbolen uit de oudheid, op tafel gezet. 

Bijvoorbeeld dit recept.

Rijst met appelen in een schotel.

200 gram rijst 
1.5 liter melk
Beetje zout
10 zure renetten
200 gram suiker 
100 gram poeder suiker
2 a 3 eieren
75 gram boter

Van de melk, de rijst en het zout een dikke 
rijstebrij koken. De appels in tweeën snij-
den en van klokhuis ontdoen.
In een wijde pan met een ½ liter water 100 
gram suiker oplossen, de appel helften 
naast elkaar er in leggen en gaarkoken.

Als ze zacht zijn met een schuimspaan er 
uithalen en met een mesje de schil er voor-
zichtig afhalen.
De rijstebrij met het kookvocht van de 
appels verdunnen, de eidooiers, de suiker 
en de boter er door roeren.
In een beboterde vuurvaste schaal de rijs-
tebrij met de appelen laag om laag leg-
gen, onderin en bovenop de rijst.
Het eiwit met de poedersuiker stijfkloppen 
en daarna in een laag op de rijst schep-
pen. 
In een niet te warme oven het eiwit droog 
en goudgeel kleuren 
Op dezelfde wijze kan men rijst met abri-
kozen, perziken of andere vruchten berei-
den.

Kokkie van de Bân.

De meest succesvolle politicus is degene 
die het vaakst en het luidst zegt wat iedereen denkt.
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Van Willem en Alie Meestringa kregen wij de pen door. De eer is nu aan 
ons, Gerard Drent en Diane Wolters, om de traditie van “de pen” voort te 
zetten.

Geef de pen door.

Gerard is geboren en getogen aan de 
Merkebuorren 11 in Wijnjewoude en 
Diane is geboren en getogen in Hooge-
zand. In 2005 is Gerard op de Noorman-
strjitte 28 komen wonen. Vanaf april 2010 
is Diane bij hem in komen wonen. Vanaf 1 
juni zullen we hier als getrouwd stel 
samen verder gaan.

Gerard is werkzaam bij de Kredietbank 
Nederland maar dat is in een eerdere edi-
tie van de Bân aan de orde gekomen. 
Diane is werkzaam bij het UMCG waar zij 
administratief medewerker en onder-
zoeksassistente is bij het onderzoekspro-
ject Lifelines, een project waar inmiddels 
ook al veel mensen uit Wijnjewoude aan 
hebben deelgenomen. Beiden hebben 
we veel uitdaging en plezier in het werk 
wat we doen.

Daarnaast zijn wij ook naast ons werk 
beide actief in eigen dorp. Diane is sinds 
vorig jaar actief in de buurtvereniging en 
sinds kort zelfs voorzitter. Daarnaast doet 
ze aan zumba en tennis.
Gerard maakt sinds kort deel uit van de 
dorpsfeestcommissie en doet daarnaast 
aan voetbal en fitness. Ook doen we 
beide aan klaverjassen waarbij we ook in 
het café in de wintercompetitie  actief mee-
doen.

Al met al zijn we beiden zeer betrokken 
met het wel en wee van het dorp en hopen 
we hier nog jaren met veel plezier te 
mogen wonen.

De pen geven we bij deze door aan Sam 
van de Welfingstrjitte 25.

Met vriendelijke groet,
Gerard Drent en Diane Wolters.

Mantelzorgcafé Beetsterzwaag
Op woensdag 18 mei a.s. organiseert Timpaan Welzijn i.s.m. Informatiepunt Wmo 
weer een Mantelzorgcafé in Opsterland. Het thema is “Hulpmiddelen en wat wordt er 
vergoed”? De Friesland Zorgverzekeraar is uitgenodigd om uitleg te geven over handi-
ge hulpmiddelen en over de wijze van vergoeding door de zorgverzekering, het 
Informatiepunt Wmo of wat er voor eigen rekening komt. Ook is er een Wmo-adviseur 
aanwezig. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen of een praatje met elkaar 
te maken. Het mantelzorgcafé vindt plaats in Activiteitencentrum It Klaverblêd te 
Beetsterzwaag, De Bou 33, van 19.30 – 21.30 uur. 
De entree is gratis. Wij verzoeken mantelzorgers vriendelijk zich van te voren op te 
geven bij G. Miedema, tel. 0512-384058 / g.miedema@timpaanwelzijn.nl. Voor meer 
informatie: bezoek onze website www.mantelzorgopsterland.nl.



www.schoonheidssalonanita.com

Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Dopheide 8c-2
9202 PB  Drachten

0512 - 54 67 10
0512 - 54 66 35

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

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

Mobiel: 06 -21 67 10 24

Alle dagen geopend

van 9.00 uur t/m. 20.30 uur

Eet   café Restaurant

Mr. Geertswei 39

9241 GK  Wijnjewoude

0516 - 48 17 81

06 - 504 88 016

Ÿ In- en verkoop occasions

Ÿ In- en verkoop classic cars 

Ÿ In- en verkoop USA cars

Ÿ APK keuringsstation

Ÿ Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

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

FB

Gitaarles in Wijnjewoude?
Dat kan: 

Bel voor info met 
Eddie Mulder

Tel. 0516-542450
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AUTORIJSCHOOL
Tel: 0516-480509

Gsm: 06-23005505

 www.autorijschoolmanuel.nl    info@autorijschoolmanuel.nl 

Klein Groningen 16

9241HS  Wijnjewoude
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Tennislessen

Het tennisseizoen bij tennisvereniging Weningewalde is 
weer van start gegaan en er wordt weer getennist door jong 
en oud.
Ook de lessen voor zowel beginnende en gevorderde tennis-
sers zijn eind april weer gestart en vinden plaats op de dins-
dagen. Het gaat om totaal 16 lessen. Wil je ook graag eens 
een balletje slaan, meld je dan aan om eens les te nemen. Je 
zult ontdekken hoe leuk en sportief het is om te tennissen. 
Tennissen kan op elk niveau en leeftijd. 

Beschik je niet over een tennisracket, dan 
kan deze bij de tennisvereniging geleend 
worden.

Maak kennis met tennis.
Iemand verrassen of een origineel en 
sportief cadeau geven. Dat kan met de: 
maak kennis met tennis bon. 5 kennisma-
kingslessen inclusief het gebruik van ten-
nisracket voor € 25,00.

Voor meer informatie of het aanmelden 
voor de tennislessen kun je gebruik 
maken van het e-mail adres: weningewal-
de@wijnjewoude.net. Voor informatie 
kun je ook contact opnemen met Diny 
Bouma 06-33180272.

Meer informatie van tennisvereniging 
Weningewalde vindt je op onze website: 
www.wijnjewoude.net/weningewalde/
weningewalde.htm.

Museum Opsterlân

In het kader van de gehele herinrichting van museum Opsterlân heeft het bestuur 
opdracht gegeven aan filmstudio Anton Stoelwinder en JPSMediaproducties van Jan 
Pieter Visser voor het maken van een tweetal documentaire  films, over twee  
belangrijk aspecten van de Opsterlandse geschiedenis.

Er is een (indrukwekkende) integere korte 
film gemaakt over de Joodse geschie-
denis van Gorredijk met bijzondere 
aandacht voor Esther Colthof, het 18-
jarige Joodse meisje uit Gorredijk, die op 
26 febr. 1943 werd vermoord in de 
gaskamers van Auschwitz .
Het doel van de film is mede om huidige 
en toekomstige generaties een spiegel 
voor te houden en te waarschuwen 
waartoe discriminatie en blinde rassen-
haat  kan leiden.

De tweede boeiende film heeft als thema: 
'Rijk en Arm' in Opsterland . De film 
schetst een beeld van de eertijds grote 
maatschappelijke verschillen in Opster-
land.  Over de rijkdom, welvaart en macht 
van de aristocratie van Beetsterzwaag die 
in schril contrast stond met de aller-
belabberdste leef- en werkomstandig-
heden van de arbeiders in de veenge-
bieden 5 km. verderop.

Beide films zullen permanent vertoond 
worden in de vernieuwde expositiezalen 
van het museum.

Het bestuur van de stichting 
‚Museum Opsterlân.
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Schakers van Bakkeveen winnen hun laatste wedstrijd tegen de Burght 2 uit 
Leeuwarden en handhaven zich in de tweede klasse.

Milan Heller moest het aan bord 1 opnemen tegen A de Jong, Milan speelde een goed 
opgebouwde partij, kwam een pionnetje voor en kon daarna de druk behoorlijk opvoe-
ren. Zijn tegenstander vond verder spelen zinloos. 0-1.

Dirk Müller speelde tegen R. Oving een 
slopende partij aan bord 2, hij kreeg her-
haaldelijk remise aangeboden, maar Dirk 
ging voor de winst; er ontstond een span-
nend eindspel. Dirk deed precies de juiste 
zetten voorkwam een damepromotie en 
won uitstekend zijn partij. 0-2. Gerrit 
Meppelink tegen P Vlieg hield zijn tegen-
stander gedurende de hele wedstrijd ste-
vig onder druk en hoewel hij onverwachts 
een pionnetje weggaf met schaak was de 
situatie op het bord zodanig, dat de vol-
gende overwinning een feit werd. 0-3.
Ben de Vries tegen H. Kunnekes aan bord 
4 kwam in het middenspel remise over-
een met zijn tegenstander, de stelling was 
dusdanig, dat één klein foutje van wie dan 
ook funest kon zijn, geen van tweeën durf-
de dat risico te nemen. ½-3½.
Sieb Hazenberg speelde op bord 5 tegen 
M Zijlstra. Een gevaarlijke aanval van zijn 
tegenstander werd gepareerd, Sieb won 
een stuk en daarna nog één en het vol-
gende winstpunt was binnen. ½-4½.
Bauke Hoogstra had het tegen J Cnossen 
moeilijk, hoewel Bauke een pionnetje 
voorkwam, bleken er teveel stukken inac-
tief , daardoor ontstond  er een te grote 
druk en Bauke moest opgeven. 1½-4½. 
Jelle Bergsma speelde tegen de enige 
dame in het gezelschap aan bord 7  MC 
Eichhorn. Jelle kwam goed uit de opening 
durfde toch niet door te drukken, verloor 

een stuk, zodat Jelle zijn partij helaas 
moest verliezen. 2½-4½.
Berend Joustra tegen F Riedstra kwam al 
gauw een stuk voor zijn tegenstander zag 
verder spelen niet meer zitten, zodat de 
einduitslag 2½-5½ werd. Met deze uitslag 
gingen de Bakkeveensters tevreden naar 
huis, degradatie was voorkomen

Schaakvereniging Bakkeveen sluit sei-
zoen af met een snelschaaktoernooi!

Woensdag 27 april de laatste schaak-
avond van het seizoen, was bepaald 
geen rustige schaakavond. Traditioneel  
werd er gestreden om de snelschaak titel. 
Iedere speler kreeg 7 minuten bedenktijd 
om zijn tegenstander mat te zetten en  als 
hij te lang nadenkt valt zijn vlaggetje van 
de schaakklok  en is de partij ook verlo-
ren. De veertien schakers die mee deden 
moesten in twee poules uitmaken wie dit 
keer  de kampioenstitel zou veroveren. 
Gastspeler en een aantal jaren geleden 
nog jeugdspeler Mendelt Tillema was de 
verrassing van de avond, hij werd eerste 
in zijn poule en moest daarna tegen de 
nummer één van de andere poule Gerrit 
Meppelink;  na een spannende strijd wist 
Mendelt  Gerrit mat te zetten en werd snel-
schaakkampioen 2011 van Bakkeveen. 
Gerrit Meppelink uit Haulerwijk werd dus 
tweede, Ben de Vries werd derde en Sieb 
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Hazenberg eindigde op de vierde plaats. 
Er werd veel gelachen en gescholden op 
zichzelf, want met snelschaken worden er 
soms vreemde zetten gespeeld. Het 
geheel werd opgefleurd  met lekkere 
hapjes en drankjes. 

Mei
4 Kerken in zicht dagprogramma in de regio Zuid Oost Friesland
7 Kookworkshop met wilde kruiden en bloemen. Om 10:00uur bij 

Zorgboerderij  de Twa Bûken
9 Mixtoernooi volleybalvereniging DWS
13 Muziekuitvoering Eensgezindheid Hemrik in de Bining
16 Ledenvergadering volleybalvereniging DWS
18 Mantelzorg café in Beetsterzwaag
18 55 jarig huwelijk Job en Rinkje
25 Boeken en Platenmarkt in het Trefpunt.
29 Concert Trio Trajectum in Sela theatertuin om 14:00uur te Appelscha.
21/22 Open Atelier Route georganiseerd door Kunst in Opsterland.
28/29 Open Atelier Route georganiseerd door Kunst in Opsterland.
28 Afscheid beheerders echtpaar de Haan in de Swingel vanaf 20.00 uur
31 Feestelijke opening fietspad naar de Finne

Juni
1 Rommelmarkt
8 en 15 VVV. Huifkartocht voor 55+
8 t/m 11 Avondvierdaagse Bakkeveen
15 Inloopdag i.v.m. de ontwikkeling project N381 15.00 tot 21.00 uur in het 

Witte Huis
e

19 3  Oldtimerrit Wijnjewoude start bij de Stripe  
22 Dorpsfeest: Rommelmarkt en Kermis vanaf 17.00 uur
23 Dorpsfeest: Teake van der Meer.
24 Dorpsfeest: 's ochtends kindertheater met Dolf Moed
24 Dorpsfeest: Optocht met versierde wagens.met aansluitend een Tropical

Party
23 Pakketten inleveren voor Polen
25 Dorpsfeest: Hynstedei en oude Ambachten met 's avonds een herhaling 

van de optocht

De kampioen van de interne competitie 
werd net als vorig jaar  Gerrit Meppelink, 
tweede werd Sieb Hazenberg;  Bauke 
Hoogstra eindigde op de derde plaats.

Dorpsagenda

Wie bereidt is zijn vooroordelen te herzien, 
heeft er geen.



ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

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

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

zaak
mobiel
e-mail

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

roelofdejong@freeler.nl

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

Roelof de Jong

website: www.dejongautosenmachines.nl

:
:
:

de jong auto’s      machines&

Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf

Bremerheide 20   Wijnjewoude    Tel.: 0516 - 481383

ook voor kunststofkozijnen 

gevelbekleding en windveren
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Prikbord

Te koop

Trekharmonica, € 250,-
 

Inlichtingen via tel.: 0516-481556

Moederdag  Tip 

Cadeaubon of Shampoo & 
Conditioner pakket!

HM Haarmode, 
Meester Geertswei 1, Wijnjewoude, 

0516-850885

Schoonmaakster gevraagd 

Voor woning in Wijnjewoude, 1 keer in 
de week, 2 à 3 uurtjes. 

Bij voorkeur op de dinsdagochtend, 
andere dag eventueel in overleg.

Als u belangstelling heeft kunt u 
ons bellen via telefoonnummer 

06-200 32 990

Collecte Hartstichting

De collecte van de Nederlandse 
Hartstichting heeft een bedrag van  

€ 1290,45 opgebracht.

Alle gevers en collectanten 
bedankt hiervoor.

Dirkje de Jong en Anneke Brouwer.

Boeken-  en  Platenmarkt.

Chr. Gemengde Zangvereniging 
“Looft den Heer”  uit Wijnjewoude

 houdt weer een boeken- en platenmarkt 
op zaterdag 7 mei 2011. 

Deze markt wordt gehouden 
van 9.00 - 14.00 uur in “Het Treftpunt”  

Merkebuorren 34 in Wijnjewoude. 
Telefoon 0516-481409.
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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

 

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c



Tel.:
Mobiel:
E-mail:

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

Voor alle tegelwerk

badkamers & toilet

keukens & vloeren

Wijnjewoude 

Lid van:

Voetverzorging Marijke

M.G.A. de Bruin

Te Nijenhuiswei 27

9241 EA  WIJNJEWOUDE

Tel. mobiel: 06 29 211 470

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

Hendrik van der Heide

06 - 46 18 12 04

info@aforum.nl    aforum.nl

 

Gediplomeerd pedicure

Aantekening : diabetes

Aantekening : reuma

Ook bij u thuis

29.
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NCRV Kerken in zicht in Zuidoost Friesland

De NCRV organiseert 2x per jaar een dagprogramma onder de naam "Kerken in Zicht,  
(voorheen kerkenpad). Dit jaar ís de keus gevallen op deze regio Zuid Oost Friesland. 
Vooral de klokkenstoelen zullen hierin aanvullend zijn. Dit programma zal plaatsvinden 
op zaterdag 4 juni 2011. 

De route is ongeveer 39 km. zowel voor 
fiets/auto als touringcar. De inschrijving 
zal plaatsvinden in 't Trefpunt ( Ned. Herv. 
Kerk Appelscha aan de vaart z.z. van 
10.00 - 14.30 uur. Parkeren kunt u aan de 
achterzijde van deze kerk. (Alte Wijtzes-
weg). De route gaat via de R.K. Kerk in 
Zorgvliet/P.K.N. kerk in Elsloo/P.K.N. kerk 
in Makkinga/Dorpskerk in Donkerbroek/ 
Molukse kerk in Oosterwolde naar de 
Dorpskerk in Oosterwolde. In deze laatste 
kerk zal ter afsluiting een vesperdienst 
gehouden worden, de aanvang is 16.30 
uur. De dienst zal geleidt worden door 
Drs. L. Born, voorzitter van de NCRV/Dhr. 
H. Harten Teamleider NCRV Friesland en 
de begeleiding wordt verzorgd door de 
organist Dhr. Willem de Rooy. Tijdens de 
route zullen er diverse thema's en activi-
teiten georganiseerd worden. In de Ned. 
Hervormde Kerk te Appelscha, zal er 
regelmatig een orgelimprovisatie plaats-
vinden en is de wereldwinkel aanwezig en 
in de Parochie kerk zal er regelmatig een 

concert gegeven worden op viool en harp. 
Elsloo biedt in samenwerking met de stel-
lingwarver schrieversronde een klokken-
stoelen tentoonstelling aan en tevens de 
gelegenheid om een klok in de klokken-
stoel zelf te bedienen onder leiding van  
Dhr. Hendrik Betten. Ook in de kerken van 
Makkinga en Donkerbroek zullen er muzi-
kale noten ten gehore gebracht worden. 
De Molukse kerk biedt een tentoonstelling 
aan van Molukse gewaden en kleding van 
de kerkelijke feestdagen. In de dorpskerk 
te Oosterwolde zal een orgelconcert gege-
ven worden vooraf aan de Vesperdienst. 
Bij uw inschrijving ontvangt u een volledig 
overzicht met de tijden van de diverse acti-
viteiten.

Nadere informatie kunt u vinden op de 
website van de NCRV / leden /activiteiten 
en u klikt aan bijlage KIZ. Inschrijving: 
Leden € 4.- en niet leden € 10.- te betalen 
bij inschrijving. Opgave bij H. Harten: 
henkhermijn@kpnmail.nl / 0516 431703

Waarzeggen is eenvoudiger 
dan de waarheid zeggen



Gereformeerde Kerk

Mei

8 09.30 uur Dhr. M. Kok, Schiermonnikoog. 
                                   gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik

13.45 uur Ds. H. F. de Vries, Ternaard.

15 09.30 uur Ds. A. Elverdink, Jistrum, Belijdenis dienst. 
            gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik.

19.00 uur Ds. A. Elverdink, Jistrum, dienst in Lippenhuizen / Hemrik

17 15.30 uur Dankdienst 60 Jaar Huwelijks Jubileum,
Br. J. L. Sijtsema en Zr. M. Sijtsema-Eringa  
Ds. S. Sijtsema, Heerenveen.

22 09.30 uur Dhr. M. Kok, Schiermonnikoog.            
gezamenlijk met Lippenhuizen /  Hemrik.

13.45 uur Ds. F. de Jong, Drachten. 

29 09.30 uur Ds. R. R. Maathuis, Werkendam.
gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik.

19.30 uur Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, Psalmen zangdienst.

Juni
2 09.30 uur Hemelvaartsdag.

Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen. gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.

5 09.30 uur Ds. W. H. D. Pastoor,Steenwijk.
13.45 uur geen dienst.

Kerkdiensten

31.

Hervormde Kerk

Mei    

8   9.30 uur Weinterp Dr B.J. Wiegeraad Veenendaal
8 13.45 uur Weinterp Ds J.S. Telgenhof Nieuweroord

15   9.30 uur Duurswoude Ds. J.H. Dekkers Wierden
15 13.45 uur Duurswoude Ds. J.H. Dekkers Wierden

22   9.30 uur Weinterp Ds. A.D. Poortman Veenendaal
22 13.45 uur Weinterp Ds. A.D. Poortman Veenendaal

29   9.30 uur Duurswoude Ds. T. Sijtsema Assen
29 13.45 uur Duurswoude Ds W. van der Wind Siddeburen

Juni

2 9.30 uur Duurswoude Ds. J.H. Dekkers Wierden Hemelvaartsdag

5   9.30 uur Weinterp Ds L.H. Voschezang Bergambacht
5 13.45 uur Weinterp Ds L.H. Voschezang Bergambacht



 Medicatiebezorging

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

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

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

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

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

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

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

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

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


