
Van de redactie

Redactie "de Bân"
Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73. tel:  48 17 12
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 14 28
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45 tel:  48 07 07

Stichting Doarpskrante de Bân. 
Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 
7 mei 2005
De Bân is ook te vinden op 
www.wijnjewoude.net

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de 
Bân inleveren?
Bij voorkeur als rtf bestand via email 
deban@wijnjewoude.net 
Dit kan tot zaterdag 30 april 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op 
donderdag 28 april binnen zijn bij 
Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 
10
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij 
helaas niet meer plaatsen.
Klachten over de bezorging kunt u 
melden bij: 
Annie Posthumus tel. 481381

Voor vragen en of inlichtingen over 
advertenties kunt u terecht bij 
K. Greidanus

In praatsje bij it 
plaatsje

De leden komen niet bij het vvv bestuur, dan 
komt het bestuur bij de leden. 
De foto is gemaakt door Durk van der Veen.

Rectivicatie; bij foto op bân nr.1 word begin of 
eindpunt heawei genoemd maar dit moet 
Bûtewei zijn.                          
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Berichten
van 

Plaatselijk 
Belang

Het bestuur:
Joop Miedema (voorz.) tel.481305
Haaie Bruinsma tel.481712
Jeannet Rozema (secr.) tel.541086
Durk v/d Veen tel.481398
Anneke Heslinga (penningm) tel.481929
Lammert Bouma tel.481457
Jelle Merkus (vice voorz.) tel.480500
Jan Bakker tel.481359
Tity van Kalsbeek tel.481531

Dodenherdenking op 4 mei

Dit jaar is het zestig jaar geleden dat 
Nederland bevrijd werd.
Al heel wat jaren wordt de dodenher-
denking op 4 mei door plaatselijk belang 
georganiseerd.
Het programma ziet er als volgt uit:
Iedereen wordt uitgenodigd om 19.45 uur 
samen te komen bij de Tsjerkereed, naast 
de voormalige pastorie. Vanaf dit punt 
volgt een stille rondgang naar het monu-
ment op de begraafplaats. Vervolgens 
wordt een declamatie verzorgd en vindt 
de kranslegging plaats door twee 
kinderen van de beide basisscholen.
Om 20.00 uur wordt er twee minuten stilte 
in acht genomen en daarna speelt 
muziekvereniging Euphonia nog twee 
coupletten van het Wilhelmus.
Tijdens het verlaten van de begraafplaats 
luiden de klokken en wordt later de stoet 
ontbonden.
Plaatselijk belang gaat er van uit dat weer 
veel inwoners, zowel jongeren als 
ouderen, zich aangesproken voelen en 
mee zullen doen zodat we een waardige 
herdenking kunnen houden. 

De contributie wordt verhoogd van € 4,50 
naar € 5,00.
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Bij deze presenteren we u, wel wat later dan gepland,  de beloofde jaarverslagen van  
secretaris en penningmeester van het bestuur van het Multifunctionele Centrum de 
Swingel. De volledige rekening ligt, samen met de begroting, ter inzage bij de 
secretaris: 0516 481506
 
Wat er in 2004 de bestuurstafel is 
gepasseerd.
In 2004 zijn we 12 keer als bestuur bij 
elkaar geweest, 10 keer in kleine kring 
(dagelijks bestuur ) en 2 keer samen met 
de leden van het algemene bestuur. In de 
laatste vergadering met het algemene 
bestuur zijn de vernieuwde statuten 
goedgekeurd. Over de nieuwe bestuurs-
samenstelling en de wijziging van de 
statuten is in een vorig nummer van de 
Bân al uitvoerig aandacht besteed. 

Er volgt nu een selectie van zaken waar 
we ons zoal mee bezig hebben ge-
houden:
- De verschillende huurcontracten voor 

de sportzaalgebruikers zijn in 2004 
aangepast en uitgebreid. Het goed 
regelen van de aansprakelijkheid, 
wanneer er iets zou gebeuren, is niet 
eenvoudig. We hebben ons hierin dan 
ook laten adviseren door een des-
kundige.

- Er is een groep vrijwilligers, die door 
Ruurd van der Woude en Theo van 
Linde wordt gecoördineerd, druk  bezig 
geweest de hal en de kozijnen binnen 
aan te pakken. Door het intensieve  
gebruik van het gebouw is er veel werk 
te doen. Daarnaast zijn er nog vele 
andere klussen geklaard, zoals o.a. het 
opnieuw vastzetten van de regenpijpen 
en het uitvoeren van kleine reparaties.

- Het onderhoud van het schilderwerk 
aan de buitenkant van het gebouw is 
uitbesteed aan de Fa. Bethlehem.  

- Na de zomer is er een stoellift geplaatst. 
De MFC-gebruikers, die zich wat 
moeilijker voortbewegen, kunnen nu 
ook van de bovenverdieping gebruik 
maken.

- In de grote zalen beneden is een nieuwe 
installatie voor licht en geluid gekomen. 
Het licht kan nu veilig worden gedimd en 
er is een ringleiding aangesloten voor 
mensen die een gehoorapparaat 
gebruiken. Zij kunnen nu storingsvrij 
luisteren.

- Natuurlijk is het maken van het rooster 
voor het gebruik van de sportzaal een 
ieder jaar terugkerende bezigheid die de 
nodige hoofdbrekens kost. De vraag is 
groter dan het beschikbare aantal uren. 
Gelukkig zijn de verschillende partijen 
er, in goed overleg, ook dit jaar weer 
uitgekomen.

- Een aantal verzekeringen, o.a. voor 
brand en wettelijke aansprakelijkheid, 
zijn aangepast en verlengd.

- Er is een begin gemaakt met een 
handleiding voor nieuwe MFC-bestuur-
ders, zodat die sneller en gemakkelijker 
kunnen worden geïnformeerd en op hun 
taak voorbereid. 

- Bij de verschillende sportzaalgebruikers 
is het verzoek neergelegd mee te 
denken over de noodzakelijke uit-
breiding van de toestelberging. Er 
komen steeds meer toestellen en de 
ruimte raakt, ondanks verwoede pogin-
gen het in de hand te houden, steeds 
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weer overbelast. Er is twee keer per jaar 
overleg tussen de verschillende zaal-
gebruikers. De afspraken zijn duidelijk, 
maar het nakomen ervan blijkt nog wel 
eens moeilijk te zijn.

- De in de voorgaande Bân genoemde 
statutenwijziging heeft natuurlijk ook de 
nodige aandacht gekregen. Voorberei-
ding en uitwerking vragen veel tijd en 
overleg.

Het bestuur bestaat uit Daan de Beer, 
voorzitter, Evert de Boer, penningmees-
ter, Klaske de Vries, notulist, Gerda de  
Jong, bestuurslid en Wim van de Waal, 
secretaris. 
Het doet je goed te zien, dat zoveel 
mensen er elke week weer veel plezier 
aan beleven hun tijd in het MFC door te 
brengen. 

Namens het bestuur, 
Wim van de Waal

Balans 31 december 2004

Activa Passiva
2003 2004 2003 2004

Pachtersinvesteringen 171.918    171.918     Eigen vermogen 87.421      88.185      
Af:cumulatieve afschrijving 27.467-      34.344-       Onderhouds-/vervangings-
Boekwaarde gebouw 144.451    137.574     fonds sportmateriaal 2.610        4.186        

Voorzieningen 7.500        
Inventaris 25.616      25.616       Onderhoudsfonds gebouw 4.487        
Af:cumulatieve afschrijving 9.824-        12.385-       
Boekwaaarde inventaris 15.792      13.231       Lening o/g lang 82.316      78.922      

Renteloze obligatielening 2.995        2.541        
Liquide middelen
Rabobank rek-crt 3.447        4.711         Crediteuren 886           4.900        
Rabobank spaarrekening 4.353        27.500       
Friesland Bank rek-crt 784           1.811         Belastingdienst inzake btw 1.328        2.037        

Vooruitontvangen bedragen 3.875        
Debiteuren 15.118      3.846         Nog te betalen bedragen 1.150        1.087        
Nog te ontvangen bedragen 2.261        1.547         

186.206    190.220     186.206    190.220    

Resultatenrekening 2004

Baten Lasten
2003 2004 2003 2004

Verhuur zalen, taveerne Energiekosten 10.425      8.633        
en sportzaal 45.273      42.805       Publiekrechtelijke heffingen 2.890        3.034        

Overige huisvestingskosten 1.595        2.000        
Verhuur reclameborden 2.246        1.157         Bureau- en organisatiekosten 1.664        1.471        

Verzekeringen 2.299        3.112        
Overige opbrengsten 233           832            Onderhoudskosten 5.066        10.229      

Intrest 5.801        5.574        
Overige bedrijfskosten 551-           539           
Afschrijvingen 9.438        9.438        
Dotatie voorzieningen 7.500        
Positief resultaat 2004 1.625        764           

47.752      44.794       47.752      44.794      



Amnestie International

Ter nagedachtenis aan Peter Benenson 1921-2005
Amnesty International gedenkt de man die licht bracht in 
de duisternis van de gevangenissen, in de 
verschrikkingen van de martelkamers en de tragedie van 
dodenkampen in de hele wereld. 
Een man die geloofde in de macht van gewone mensen om een buitengewone 
verandering teweeg te brengen en die door de oprichting van Amnesty International, 
ieder van ons de kans gaf om een verschil te maken.

Opbrengst collecte van Amnesty International.
De collecte van Amnesty International, die van 20 t/m 26 februari 2005 in de dorpen: 
Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen werd gehouden, heeft  € 1004,- opgebracht.
Het was de derde keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een 
landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty van groot belang aangezien ze 
voor haar werk grotendeels afhankelijk is van giften van particulieren. 
Dat deze collecte zo succesvol is verlopen komt door de vele vrijwilligers. 
Amnesty Ureterp e.o. dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook 
bedanken zij alle vrijwilligers, die in weer en wind hebben gecollecteerd, voor hun 
enthousiaste inzet!
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Opmerkingen/toelichtingen
Gebouw: De erfpacht is gevestigd voor 25 jaar en eindigt 31 december 2024.

In 2024 zal er overleg zijn over een eventuele verlenging van de erfpachtsperiode.
Gestreefd wordt dat in 2024 de omvang van de liquide middelen minimaal het
bedrag is van de oorspronkelijke netto investering in het gebouw.

Eigen vermogen: Het resultaat van het boekjaar is aan het vermogen toegevoegd.
Onderhouds-/vervangings- Ten behoeve van vervanging en aanschaf van sportmateriaal wordt jaarlijks
fonds sportmateriaal: een bedrag ten laste van onderhoudskosten aan het fonds toegevoegd.
Onderhoudsfonds gebouw: Voortaan komen ten laste van dit fonds het onderhoud aan het gebouw.

Jaarlijks wordt een bedrag ten laste van onderhoudskosten toegevoegd.
Verhuur reclameborden: Eenmalig een halfjaar: juli t/m december. ( Voorheen juli t/m juni). 

Wijnjewoude, 28 februari 2005 E.de Boer, penningmeester

Een leugenaar moet een goed geheugen hebben.  



Ledenvergadering V.V.V. Duurswoude te 
Wijnjewoude.

Deze avond werd goed bezocht. Tijdens deze avond heeft het bestuur afscheid 
genomen van Dhr. Harm v.d. Ploeg, die 31 jaar in het bestuur heeft gezeten. Hij is deze 
avond in het zonnetje gezet. De voorzitter heeft hem bedankt voor zijn jarenlange inzet. 
Namens het bestuur heeft hij een herinnering en een bos bloemen ontvangen.
Tevens is hij benoemd tot erebestuurslid van de vereniging. 

Benoemd tot nieuwe secretaris is: Dhr. E.Stoker, Noormanstrjitte 53, Wijnjewoude.

                          Het Bestuur V.V.V.

Op maandag 14 Maart j.l. was in café v/d Weij de 46ste jaarvergadering van de VVV 
Duurswoude te Wijnjewoude. Het vertrouwen in het bestuur van deze actieve  
vereniging is kennelijk groot onder de ruim 300 leden. Maar 1% opkomst, dit was 
echter nog iets meer dan de laatste jaren gebruikelijk.
De punten op de agenda werden vlot afgehandeld op deze toch wel bijzondere 
vergadering met het afscheid als bestuurslid van Harm v/d Ploeg. Na 31 jaar 
secretaris te zijn geweest van deze club zal het voor beide partijen wel even wennen 
zijn aan de nieuwe situatie. Want VVV was Harm v/d Ploeg en Harm v/d Ploeg was 
VVV, al sinds 1974 dus.
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Voorzitter Kees Bouma roemde zijn inzet 
en vasthoudendheid voor de belangen 
van het VVV gedurende deze lange 
periode. Hij typeerde hem als de man met 
het motto "Stel het niet uit tot morgen, wat 
je heden kunt doen". Als ledenwerver 
zorgde hij in een jaar tijd dat er honderd 
nieuwe leden werden bijgeschreven. 
Staande de vergadering werd met ieders 
instemming Harm v/d Ploeg benoemd tot 
Ere Bestuurslid
Als blijk van waardering en aandenken 
werd hem een klok aangeboden. Met 
Impe Stoker als nieuw bestuurslid gaat 
het VVV er weer met goede moed en vol  
vertrouwen tegen aan het komend 
seizoen.

Na afloop van de vergadering werden nog 
wat herinneringen opgehaald uit het ont- 
en bestaan van deze bijna vijftig jarige 
plaatselijke activiteiten vereniging.
De oorspronkelijke opzet was vakantie-
gangers naar Duurswoude te halen om ze 
te laten genieten van de mooie omgeving. 
Daarnaast wat activiteiten organiseren 
voor deze toeristen zodat ze een volgend 
seizoen weer zouden komen. Dit met het 
doel dat de inwoners en neringdoenden 
een extra inkomen konden verwerven.
Het organiseren van activiteiten is 
gebleven maar het aantrekken van toe-
risten is in de loop der tijden overgenomen 
door de professionele campings uit vooral 
Bakkeveen. Deze stellen het werk van het 
huidige VVV echter nog zeer op prijs.
Hoe het begon: 
Op initiatief van Plaatselijk Belang 
Duurswoude werd in 1957 op 5 maart de 
oprichtingsvergadering gehouden in café 
Tj.Dijkstra. Er waren 37 personen 
aanwezig. Na uitleg en voorlichting gaven 
33 mensen zich spontaan op als lid en 
was de Vereniging tot bevordering van 
Vreemdelingen Verkeer Duurswoude een 
feit. Voortvarend werd meteen een 
bestuur gekozen. Dit werden School-

meester Teake van Eijk,  Bakker Frits 
Bosma, Staatsbosbeheerder Lucas van 
Dijk, Melkrijder Pieter Boonstra en 
Warenhuis winkelman Hendrik Dijkstra. 
De jaarlijkse contributie werd vastgesteld 
op 1 gulden per jaar en te streven naar 
zoveel mogelijk leden.
Petje af voor het eerste bestuur dat heel 
veel tijd spendeerde en op pad was om 
VVV vorm te geven. Zij hielpen de 
mensen op weg die gasten onderdak 
wilden verschaffen. Er was veel 
belangstelling om gasten te ontvangen 
bleek uit een eerste onderzoek. Voor 
kampeergelegenheid waren ongeveer 
288 plaatsen beschikbaar. Voor pension-
gasten 8 plaatsen en voor kamerverhuur 
35 plaatsen. Om toeristen te lokken 
werden advertenties geplaatst in het Vrije 
Volk 5 x, Friesch Dagblad 3 x en het 
Nieuwsblad van het Noorden 3 x. Naar 
mensen die hierop reageerden werden 
folders gestuurd.
 
Om het VVV financieel draaiende te 
houden werd op de eerste ledenverga-
dering in mei het voorstel gedaan een 
bijdrage af te staan per gast aan de 
penningmeester. Gedacht werd aan 10 
cent per persoon per week en 4 cent per 
persoon voor 1 of  2  nachten wat betreft 
kampeerders. Kamerverhuurders  en 
pensiongasten 50 cent per persoon per 
week. Niemand had hier bezwaar tegen.
Als prijzen die konden worden gevraagd 
voor overnachtingen werden genoemd  
ƒ 5,50 per dag of hoger en kamerverhuur  
ƒ 45,- tot ƒ 50,- per week.

Het eerste seizoen leverde aan gasten 
van kamerverhuur en pension 31 
volwassen en 19 kinderen. Nog geen 
overdonderend resultaat maar toch een 
begin. Er was wel veel aanvraag voor de 
folders geweest maar na toesturen 
hoorde men niets meer, was de klacht. De 
verklaring hiervoor was het feit dat nog 
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niet overal elektriciteit aanwezig was 
buiten de bebouwde kom van het dorp en 
nog nergens waterleiding. De gasten 
kozen dan vaak voor een plek waar deze 
voorzieningen wel waren. Nadat  in 1959 
de waterleiding hier is aangelegd en ook 
het buitengebied van stroom voorzien 
werd ging het met het toerisme de goede 
kant op.
In 1963 leverde het kamperen al 1033 
overnachtingen en pension, zomerhuizen 
en kamerverhuur 1803 overnachtingen. 
Het jaar 1965 totaal 7000 overnach-
tingen.

Om de gasten bezig te houden zijn er in 
de loop van het VVV bestaan heel wat 
activiteiten de revue gepasseerd. Soms 
ging het samen met de interesses van de 
bestuurders die op dat moment een 
bestuurszit innamen. 
Het eerste begin stond er nogal eens een 
knobbelrit en stoelendans op het 
programma. Maar ook oriënteringsritten, 
viswedstrijden, fietstochten, gekostu-
meerd voetballen, wielerrondes met dikke 
banden race, touwtrekwedstrijden en 
rommelmarkten zijn en worden nog 
georganiseerd.

Het  VVV is vanaf het begin aangesloten 
geweest bij de landelijke en provinciale 
VVV en heeft veel in samenwerking  met 

Bakkeveen gedaan in een Opsterlandse 
federatie. In de jaren negentig is het VVV 
één grote organisatie geworden waarbij 
men de kleine dorpsverenigingen liever 
kwijt dan rijk was. Onze VVV is met 
behoud van naam en financiën omge-
doopt tot Vereniging Van Volksvermaken.

Het huidige VVV is een gezonde 
plaatselijke vereniging die al sinds 1979 
onafgebroken een jaarlijkse avondfiets-
vierdaagse organiseert. Het ringsteken 
met paard en wagen staat sinds 1986 op 
het programma. De vogeltjesmarkt van 
de laatste jaren moet nog een vaste 
plaats verwerven. De maandelijkse 
rommelmarkten in de zomer zijn een 
inkomstenbron om de andere evene-
menten mede te bekostigen. Vallen de 
inkomsten mee dan profiteert het hele 
dorp mee getuige de zitbanken bij het 
Wâldhûs, en de vlaggenmast op het 
evenemententerrein. Het recente op-
treden van Teake v/d Meer en Griet 
Wiersma in de "Stripe" met gratis entree 
voor de leden was ook een cadeautje en 
een vorm van klantenbinding.

Dit was iets over het wel en wee van de 
VVV in Wijnjewoude. Met een vijftig jarig 
jubileum over een paar jaar, misschien 
meer.  

 Durk.
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Niemand gelooft een leugenaar,
 ook niet als hij de waarheid spreekt.



Geef de pen door

Ja, de pen doorgeven is niet zo moeilijk, maar de pen ontvangen 
valt tegen, want dan moet je wat op papier zetten, maar we zullen 
zien wat er uit mijn pen komt. 
Om te beginnen: wij zijn Brugt en Aaltje van Weinterp 39. De 
meeste mensen zullen ons wel kennen.
Ik, Aaltje, woon al 70 jaar in Wijnjewoude (vroeger Wijnjeterp) ben 
hier geboren en getogen. 

Ik heb veel hobby's, sta graag op 
rommelmarkten en braderieën, zit op de 
vrouwenvereniging en tot voorkort ook op 
de Herv. Cantorij. Die bestaat helaas niet 
meer. Dit jaar zou de Cantorij 90 jaar 
hebben bestaan, wijd mij er verder maar 
niet over uit, dit is een trieste zaak. 
Dan mijn grootste hobby, dat is de 
Zondagsschool. Meestal elke zondag-
morgen mag ik daar met de kinderen 
zingen en een verhaal uit de Bijbel 
vertellen en nog veel meer!! En met Kerst, 
in een kerk vol met kinderen, ouders, 
pakes en beppes het kerstfeest vieren. 
Dus jongens en meisjes van de kleuter- of 
basisscholen kom op zondagmorgen 
naar de Zondagsschool, het is er heel erg 
gezellig!!

Nu wat over Brugt, hij is 73 jaar jong en 
woont al 55 jaar in Wijnjewoude, hij is 
geboren in Donkerbroek. Brugt zijn 
hobby's zijn zijn pony, schapen en zijn 
jack russel en niet te vergeten zijn moes- 
en bloementuin. 

Brugt en ik zijn getrouwd in 1959, we zijn 
toen gaan wonen op Duerswâld (in het 
huis waar Appie Bosscha nu woont). Na 
ongeveer 1,5 jaar zijn we verhuisd naar 
Weinterp in een huisje (staat er nu niet 
meer) naast Bert de Ruiter zijn boerderij 
(wonen nu Catharinus en Lenie Bouma). 
Daar werkte Brugt toen als boeren-
arbeider. Na 4 jaar zijn we verhuisd naar 
de Butewei en in 1966 naar Weinterp 39, 
waar we ook nu nog wonen. Brugt heeft 
gewerkt bij de Coőp. Werktuigenverenig-
ing en later bij de CAV. 
We hebben 5 kinderen. Onze oudste 
dochter Loes woont in Drachten, Gerard 
en Jochum in Texas USA, Hilco in 
Frieschepalen en Anetta in Wijnjewoude. 
We hebben 10 kleinkinderen

Zo, nu weten jullie al een hele hoop over 
ons en geef ik de pen maar snel door aan 
Jan Kerkstra en Marion Pannekoek. 

Veel gezondheid toegewenst en een 
groet van Brugt en Aaltje
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Een moeder is de dekmantel, 
ze verbergt de fouten van haar kinderen.



In de Bân van de hobby.

Elk mens heeft zo zijn liefhebberijen, bezigheden,  waar men veel tijd en energie in 
steekt en vaak boeiend over kan vertellen.
Dat geldt zeker voor Marie Bosma, verzamelaar van oude blikken trommels en bussen 
en daarnaast nog tal van andere  oude gebruiksvoorwerpen. Dingen waar een verhaal 
aan vast zit of waar ze  dierbare herinneringen aan heeft, kan ze niet zomaar wegdoen.
Marie denkt dat het feit dat zij enigst kind was, grote invloed heeft gehad op het 
ontwikkelen van haar hobby. Als kind spaarde ze sigarenbandjes, lucifersmerken, 
sigarettenmerken en sinaasappelmerken. In haar eentje kon ze daar veel tijd en 
energie in kwijt.

Het sparen van blikken is begonnen toen 
haar oerbeppe gestorven was. 
“Het huis moest leeg”, vertelt Marie, “en 
toen was daar het trommeltje waar beppe 
haar geld in had, dat moest niet weg, daar 
zat zo'n herinnering aan, toen heb ik dat 
gekregen”.
Daarna gebeurde het maar al te vaak dat 
familie, vrienden en buren de oude blikjes 
aan Marie toevertrouwden. “Er zijn niet 
zoveel mensen die hier waarde aan 
hechten, en wat gebeurt er dan? Weg met 
de boel”  zegt Marie.  
Sommige blikjes kreeg ze met de 
originele inhoud er nog in. Dat maakt het 
allemaal heel bijzonder. Zo heeft ze nog 
een blik met pruimtabak en een blik met 
sigaren van het merk Willem 2 en  
onaangebroken Zeeuwse boterbab-
belaars. 
Op rommelmarkten mag ze graag rond 
kijken, in de hoop  het witte strooipoeder 
busje van Zwitsal nog eens te vinden. Dan  
wordt het zeker gekocht. 
Het kleinste blikje dat ze heeft bevat de 
naalden van een oude koffergrammofoon. 
Op de kast prijken de bussen van  Droste, 
Verkade, Pickwick, Red Band enz.
Maar wie kent nog de bussen van 
beschuitfabriek Schuilenga in Surhuis-
terveen? Of  W. J. Boon Wormerveer met 
opschrift prima cacao? 

Ook in het huisje van pake Bosma 
stonden nog veel blikken op zolder die 
vroeger gebruikt werden in de bakkerij. 
Blikken van jodenkoeken en beschuit. 

Vroeger bakten de bakkers  zelf grote 
ronde beschuiten en deden die in de bus, 
aan de klanten werden de beschuiten los  
verkocht. De overige kwamen in de 
beschuitbus. Ook de beschuitvormen zijn 
bewaard gebleven. We kunnen  zo weer 
beginnen te bakken”. zegt Marie.  Dan 
komt een grote ronde trommel uit de kast. 
Of ik weet wat dat is? Nee.  De taart trom-
mel, wanneer een klant taart bestelde 
werd het in de grote taart-trommel thuis 
bezorgd en de volgende dag werd de 
trommel leeg weer meegenomen. Tja, dat 
was in een tijd dat de bakkers ons het 
brood nog op de keukentafel bezorgden.

Door de hobby van haar man (antieke 
auto's) kreeg  het verzamelen een nieuwe 
impuls. Bij de antieke auto's troffen ze 
heel vaak hele oude  trommels en blikken 
aan, met van alles en nog wat, zoals 
kleine onderdeeltjes, bouten en moeren.
Het waren vaak busjes met mooie vormen 
en de oude taferelen die Marie's aandacht 
trokken. Om ze van de ondergang te 
redden begon zij ze te verzamelen.  Toen 
ze haar  vriendinnen van de old timerclub 
begon te vertellen van haar verzameling 
werd het bijna te gek. Een Zeeuwse 
kennis verzamelde voor haar de blikjes 
van de Zeeuwse boter babbelaars. Van 
de oudste tot de nieuwste uitgaven, grote, 
kleine, ovaal, rond of vierkant. In ruil 
daarvoor verzamelde Marie tassen vol 
met Friese blikjes voor de Zeeuwse ken-
nis.
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Het is haar droom om net als de boerderij 
aan de Lytse Wijngaarden 6 in Lange-
zwaag,  in zomermaanden voor bezoek-
ers open te stellen. 
Voorlopig zal ze de trommels en blikken 
van tijd tot tijd zelf nog  moeten afstoffen.
”Ja was het maar bij vingerhoedjes 
gebleven” verzucht ”ze want die kun je 
uitstallen, maar nu staat het hele huis vol”.

Annie. 

Op mijn vraag hoeveel blikjes ze nu heeft  
kan ze mij geen antwoord geven. Ze 
staan overal en in de grotere blikken zitten 
weer kleinere. Je zou ze eigenlijk heel 
mooi moeten uitstallen, cacao bij cacao 
en tabak bij tabak, maar daarvoor is hier 
geen ruimte. Misschien staat ergens een 
oude boerderij waar je zulke verzame-
lingen bij elkaar kunt brengen” oppert 
Marie.   'Ik kan wel een museum vullen”. 

Bedrijfspresentatie

Graag ga ik in op het verzoek van de redactie om in verhaalvorm een stukje te typen 
over mijn werk en bedrijf.
In het begin van de jaren tachtig in de vorige eeuw ben ik (gedwongen door de 
toenmalige recessie) voor mij zelf begonnen. Via cursussen voor makelaardij en 
verzekeringen heb ik de nodige diploma's en vergunningen verkregen. Als voormalig 
uitvoerder in de bouwwereld, merkte ik dat de meeste cursisten voor makelaar moeite 
hadden met het vak bouwkunde. Voor mij was dit een makkie want bij de eindtoets 
haalde ik hiervoor het hoogste cijfer. Toch wel een voordeel voor mijn huidige werk!

Al ruim 20 jaar ben ik nu zelfstandig 
adviseur in Verzekeringen. Ook bemiddel 
ik als VBO makelaar bij aan- en verkoop 
van woningen. Mijn hoofd inkomen haal ik 
uit de provisies die ik verdien bij het 
bemiddelen in verzekeringen. Klanten 
komen veelal via mondreclame bij mij om 
advies. Ook via bemiddeling van een 
woning krijg ik regelmatig vragen om 
advies over hypotheken en verzeke-
ringen. Kortom, een veelzijdig beroep met 
vele facetten en dankbaar werk als 
adviseur. Het mooie van dit werk is ook 
dat klanten desgewenst een vrijblijvend 

advies voor hun totale verzekerings-
pakket kunnen krijgen. De concurrentie in 
dit werk is groot, maar met een goed 
advies kun je ook als 'klein' advieskantoor 
een goed belegde boterham verdienen. 
Samen met mijn vrouw Hennie ben ik 
graag uw/jou adviseur!

Kees Hiemstra Verz. & Makelaardij.
Weinterp 80

9241 HG WIJNJEWOUDE
Tel. 0516-471426

E-mail: hiemstra-advies@introweb.nl
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Touwtrekken

Op 15 april a.s. wordt er een touwtrek toernooi gehouden op het sportveld van v.v. 
O.D.V. te Wijnjewoude. Touw Trek Vereniging Bakkeveen organiseert dit toernooi in 
samenwerking met de Nederlandse Touwtrek Bond. Dit toernooi is voor bondsploegen 
en voor recreatie ploegen. Voor de recreatieklasse zoeken we nog een aantal teams. 
Iedereen kan er aan meedoen.
Een team kan bestaan uit: 6 heren, een gemengd team  4 dames en 3 heren, 8 dames 
of een jeugdteam (jonger dan 18 jaar) van 8 personen. Recreatieteams kunnen gratis 
meedoen. Aanvang van de wedstrijden is om 20.00 uur.

Opgeven kan t/m 10 april via info@ttvbakkeveen.nl of  bij Frans Pool tel: 0516-481597. 

P.s. 
Iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur trainen we bij Jan en Anneke Atsma aan de 
Binnenwei 23 te Siegerswoude. Als je met jou team wilt trainen voor de wedstrijd, kom 
dan gerust eens langs op een dinsdagavond.

T.T.V. Bakkeveen.

 

Op zaterdagmorgen 23 april houden wij een slaatjesactie.

Nu zult u denken, alweer een actie van Euphonia. We hebben de oliebollen nog maar 
net achter de kiezen en nu staan ze alweer op de stoep. Wel lieve mensen, deze actie 
heeft Euphonia broodnodig. Op muzikaal gebied heeft het korps de wind in de zeilen, 
maar op financieel gebied moeten we alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te 
houden. Zo heeft het korps onlangs een tweetal nieuwe instrumenten aangeschaft, 
kosten € 3400. U zult wel begrijpen dat deze aankoop niet uit de contributie van de 
leden betaald kan worden. We doen dan ook opnieuw een dringend beroep op uw 
steun. 

U kunt ons natuurlijk ook op een andere manier steunen. Door bijvoorbeeld uw 
jaarlijkse bijdrage te verhogen of door middel van een eenmalige gift. Euphonia zou u er 
zeer dankbaar voor zijn.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jannie de 
Vries, tel. 481475. 

Alvast bedankt voor uw medewerking en tot ziens op zaterdag 23 april.

Bestuur C.m.v. Euphonia
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Kinderkledingbeurs Wijnjewoude

Op zaterdag 14 mei wordt er voor de tweede keer een kinderkledingbeurs 
georganiseerd in Wijnjewoude. De beurs zal plaatsvinden in de tent die ter gelegenheid 
van het pinksterfeest is opgezet aan de Duerswâldmerwei.
Inbreng van kinderkleding die we voor u kunnen verkopen is nu al mogelijk.  Alle 
schone, hele en nette kledingstukken zijn welkom. We verkopen tweedehands 
vrijetijdskleding, sportkleding en schoenen. Vooral de zomerse kleding zal aan de 
rekken komen te hangen. 
Van de kleding die we voor u verkopen, kunt u de helft van de opbrengst krijgen.

De rest van de opbrengst is wederom bestemd voor Stichting Sviatoslav; een stichting 
die zich inzet voor kinderen in wees- en ziekenhuizen in Sint Petersburg.
Als u 14 mei overigens verhinderd  bent maar toch even door de rekken wilt snuffelen, 
kunt u altijd tussendoor langskomen. U kunt één van ons bellen voor een afspraak of 
verdere informatie.

Greethilda van der Velde 0516 480730
Bertha Langhout 0516 481772

Soosnieuws Wijnjewoude

Op donderdag 10 maart zijn we naar Hemrik geweest naar de spelmiddag. We 
moesten tevreden zijn met een achtste plaats.
Op 17 maart was er weer een gewone soosmiddag.
Dhr. Hylke Speerstra was toen bij ons. Hij vertelde uit zijn eigen werk. Het was een hele 
mooie middag. Bijzonder hoe deze man kan vertellen over zijn belevenissen. 
Vervolgens was er op zaterdag 19 maart een toneelmiddag in de Bining. Een 
toneelvereniging uit Kootstertille voerde het stuk “Dokkumer koffie” op van Piet de 
Vries. Dit viel  goed in de smaak. Zo zijn we aan het eind gekomen van dit seizoen.
We hopen op een goede zomer, en bij leven en welzijn, tot september om dan weer een 
reisje te maken. We hopen als bestuur weer wat uit te kienen.
Alle goeds toegewenst en tot het volgende seizoen.

Het bestuur.

Gospelkoor Sola Gratia uit Wijnjewoude 
organiseert op zaterdag 7 mei a.s. haar 
jaarlijkse kleurige bloemenmarkt. Er is 
volop keus uit vele soorten planten en 
bloemen. U bent hartelijk welkom van 's 
morgens 9.30 tot 's middags 13.00 uur bij 
de Gereformeerde kerk aan de Merke-
buorren in Wijnjewoude!
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Wat is er deze maand zoal 
te beleven……..

Snoeien doet bloeien.
Alles over het hoe, waarom en wanneer 
snoeien we welke planten, bomen en 
heesters in onze tuin. De cursus bestaat 
uit twee lessen; les één bestaat uit het 
theoretische deel, in les twee zal alles uit 
de eerste les in praktijk worden gebracht. 
Ook hier geldt dat uw problemen en 
vragen centraal zullen staan.
Datum: 14 april theoretisch..

16 april praktisch. 
Ochtend/middag (notk met cursisten)
Kosten: € 12,50.
Aanvang: 20.00 tot 22.00 uur.
Docent: Geert Louwes.

Wilt u informatie of heeft u vragen dan 
kunt u zich wenden tot:
Roelie Aardema 480707
Géke Groenewold 141878

 

 

6 april 
Ken je Maja het Bijtje? Wij gaan vandaag 
een bijtje maken.

27 april 
De oude indiaanse volken geloven dat als 
je een dromenvanger boven het bed van 
een kind hangt, dat deze rustig slaapt en 
alleen maar mooie dromen heeft. Wij 
gaan een dromenvanger maken en 
dromen vangen. 

En alles speelt zich af in het WAW lokaal 
van “de Swingel” de plaats waar altijd wel 
wat te doen is.

Wilt u informatie of heeft u vragen dan 
kunt u zich wenden tot:
Voor de cursussen:
Roelie Aardema 480707
Géke Groenewold 141878

Voor de teener en 
kinderactiviteiten
Roelie Aardema 480707
Jannie Lap 481617
Magda Landman 481673

Herhaalde oproep  Herhaalde oproep

Verdien je studiepunten tijdens de spelweek 
Wijnjewoude 2005

Hallo studenten,

In de vorige Bân heeft het onderstaande bericht gestaan. Daar er onvoldoende reactie 
op is gekomen herhalen wij het nog een keer in de hoop dat er nu wel enthousiaste 
mensen te vinden zijn die zich in willen zetten voor een leuke week met de kinderen van 
het dorp.
Mochten er onvoldoende mensen zijn dan kan de spelweek dit jaar helaas weer geen 
doorgang vinden en dat zou toch jammer zijn. Dus meld je nu aan.
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Het is altijd een heel gedoe om je studiepunten bij elkaar te schrapen maar in 2005 
wordt het een makkie. Heb je tijd op 29-30-31 augustus 2005 dan is dit je kans om 
samen met andere studenten en vrijwilligers een spelweek voor de kinderen van de 
kinderen in ons dorp te organiseren.

Je werkt zelfstandig maar er zijn altijd voldoende mensen aanwezig of achter de 
schermen waar je op kunt rekenen.
Het onderwerp kun je zelf bepalen en over de aanschaf van spullen hoef je niet in te 
zitten, als je maar binnen het budget blijft zorgt de WAW ervoor dat je alles krijgt wat je 
nodig hebt. 
Je ben ook vrij om de locatie te zoeken zolang het maar in of rondom het dorp is.
Je wordt natuurlijk ondersteund door een groep vrijwilligers.

Vind je dit een leuke uitdaging en zie je het wel zitten om een groep mensen aan te 
sturen en 3 geweldige dagen te organiseren neem dan contact op met:

Siebo Groenewold tel: 481878 e-mail: sgroenewold@wanadoo.nl
Magda Landman tel: 481673 e-mail: p5969@hetnet.nl     
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Een kleine lentebode
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DWS Nieuws

April 2005

Trainingstijden:
Maandag 19.00-20.15 uur Recreanten dames en 

gemengd
Maandag 20.15-21.30 uur Dames 2 en 3
Maandag 21.30-22.45 uur Dames 1
Dinsdag 19.30-20.45 uur Heren 2
Dinsdag 20.45-22.00 uur Heren 1

 

Standen per 24 maart 2005
Team Klasse Punten Stand

e
Dames 1 3  klasse 41 2e 

e
Dames 2 5  klasse 41 3e 

e
Dames 3 6  klasse 30 4e

e
Heren 1 3  klasse 42 2e

e
Heren 2 4  klasse 24 8e

Wedstrijden
donderdag, 07 april 2005
20:45  vc Buitenpost H3      - D.W.S. H1        De Houtmoune Buitenpost
19:15  Turfst.-Drachten H6    - D.W.S. H2          Sportcentrum Drachten               
19:15  HVC D4                      - D.W.S. D1          Fugelkamp Harkema                           
20:15  V.C.S. D4                   - D.W.S. D2            Surventohal Surhuisterveen
19:15  D.W.S. D3                  - Wez Handich D3   M.F.C. de Swingel Wijnjewoude

donderdag, 14 april 2005
19:15  De Pein H1                - D.W.S. H1             Sportcentrum Drachten               
19:15  D.W.S. D3                  - Beets D3               M.F.C. de Swingel Wijnjewoude 
20:15  D.W.S. D2                   - Wez Handich D2   M.F.C. de Swingel Wijnjewoude

Eventuele P/D wedstrijden worden gespeeld op 21 en 22 april in de sporthal 
Westermar te Burgum. 

De balsponsor deze maand is:
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Tennisclub Weningewalde

De zomertijd is weer aangebroken. De dagen worden langer. Veel leden van de 
tennisclub zijn de afgelopen weken druk in de weer geweest om de tennisbanen klaar 
te hebben voor het komende seizoen. Tennis is echt een mooi-weer-sport: als de zon 
hoger komt, gaan de rackets uit de hoezen en kleuren de tennisschoenen weer oranje 
van de gravel.

We zijn als bestuur erg tevreden met de 
vele schouders die het werk willen dragen 
om alles weer tiptop te krijgen op de 
banen. Zoals elk jaar moest de bovenlaag 
van de baan verwijderd worden (algaan-
slag), nieuw gravel opgebracht, de baan 
los gewerkt, de belijning aangebracht en 
de banen vaak gerold. Dit jaar kwam daar 
nog bij dat we de aansluiting van de 
elektriciteit in eigen beheer moesten 
krijgen, omdat ODV vanwege nieuwe 
lichtmasten rond het hoofdveld alle 
capaciteit zelf nodig heeft. Dat betekende 
sleuven graven, elektriciteit omleggen, 
een nieuwe meter aansluiten, een nieuwe 
meterkast maken en veel opnieuw 
bestraat.
Alles is nu klaar en we kunnen  los.

De openingsdag van 1 april is ruim-
schoots gehaald. Het eerste georgani-
seerde toernooi is het ouder-kind 
toernooi op 9 april. Vanaf  13.00 uur 
spelen ouderen en kinderen gezamenlijk 
een gezellig openingstoernooi. In de 
pauze is de loting voor de laddercom-
petitie van de clubkampioenschappen 
enkelspel dames en heren. Deze 
kampioenschappen zijn zowel recreatief 
als gericht op prestatie. Nieuwsgierig? 
Gewoon meedoen!

We spelen met 4 teams in de KNLTB-
competitie; drie teams volwassenen en 
een team voor jongens t/m 12 jaar. De 
eerste wedstrijden zijn op 9 april en de 
laatste op 4 juni. Bij de banen hangt een 
uitgebreid programma. Daarnaast doen 
we weer met twee volwassen teams en 
een jeugdteam mee met de recreatieve “ 
Vierdorpenbokaal”. De eerste onderlinge 
wedstrijd  van de volwassenen is op 
maandag 4 april, 19.30 uur.

De lessen van Chrystyna Hoogeveen 
beginnen op vrijdag 8 april. Er hebben 
zich 56 leden voor de lessen aangemeld. 
Er wordt wat afgelest door onze leden!
De tossavonden op dinsdagavond gaan 
vanaf 5 april weer van start. 
Van 2 t/m 6 mei (in de meivakantie) is er 
een jeugdtoernooi. Informatie hierover 
verder bij de banen.

Op maandagavond 11 april is er weer de 
jaarvergadering. Naast allerlei lopende 
zaken wordt de naam voor ons clubhuis 
gekozen, treden twee bestuurleden af 
(Tilly Bakker en Geert van der Veen; niet 
herkiesbaar) en worden er drie nieuwe 
bestuurleden voorgedragen (Jan Dros, 
Akke Overzet en Fokke Wester)
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De redactie van “ het Gravelnieuws” is er 
weer in geslaagd om een zeer leesbaar 
clubblad in elkaar te zetten. Hier vinden 
de leden verder alle informatie die nodig is 
voor de verschillende activiteiten.

En zoals dat vaak gaat in deze periode: de 
nieuwe voornemens (meer beweging, 
hier en daar wat afvallen, minder / niet 
meer roken) kunnen nog steeds gehaald 
worden: tennis is een heerlijke sport die je 
in je eigen tijd kunt doen en zo intensief 
als je zelf kiest.

Altijd al gedacht om……lid te worden? 
Bel eens naar Nico Veninga (0516-
480876) om je aan te melden. Eerst 
eens een keer proberen? Laat je 
introduceren door een lid en haal een 
introducékaart voor €2.50 bij een van de 
bestuursleden.

Het seizoen is geopend: er staat ons weer 
een mooie tijd te wachten!

  Namens het bestuur:  
Geert van der Veen

Dorcas Hulp Nederland

Wat kunt u doen?

Bijvoorbeeld uw schone, niet kapotte kleding, schoenen, dekens en huishoudelijke 
apparaten brengen naar onderstaande adressen.

Mobiele telefoon.
Ook kunt u uw oude, afgedankte telefoon inleveren. Dorcas krijgt er 2 euro voor.

Statiegeld en kaarten.
Projecten kunt u steunen door uw statiegeldbon in de Dorcas bus te deponeren bij 
de Volumemarkt  en eigengemaakte kaarten bij Fam. J. Bruinsma kopen.

Dorcas is in 2005 25 jaar geworden. Samen met u hebben we oog voor de wereld 
waar in we leven. Om ook rond het jubileum jaar daarmee onze medemens te 
helpen kunt u een bijdrage storten op giro 2018 t.n.v. Dorcas Andijk.

Zo kunnen we weer samen het leven van mensen verbeteren.
Met vriendelijke groet,
Fam. P. v.d. Horst, tel. 0516  481226  Dorcasdepot

19.

Een mens is de ene keer sterker dan ijzer, 
een andere keer zwakker dan een vlieg.



Prikbord

Bedankt
Wij hebben in november 2004 appels 
verkocht en in maart '05 violenplantjes 
t.b.v. de weeskinderen van Stichting 
Sviatoslav. Wij hebben met elkaar 
€ 65,00 kunnen overmaken naar de 
Stichting Sviatoslav. Namens alle 
kinderen van het weeshuis bedankt.

Jannes en Aukje Veenstra.

Bedankt
Uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van mijn lieve man, onze heit 
en pake

Piet Melles

heeft ons goed gedaan.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Rennie Melles-Visser
Kinderen en kleinkinderen

Hondebezitters

Waar is uw schepje? Laat uw hond niet 
poepen op de voetpaden, want ouderen 
en kinderen lopen er door, nemen het 
mee aan hun schoenen in huis, dat is niet 
fris. Omgeving Wâldhus  Bejaardenflat  
Trimbaan, door het gehele dorp.
Houdt Wijnjewoude schoon!!!!

Dorpsbewoner.

Vrijwilligers gevraagd 

Om mee te helpen met de spelweek op 
29-30-31 2005 augustus.
Inlichtingen en opgave
Siebo Groenewold tel: 481878 
e-mail: sgroenewold@wanadoo.nl
Magda Landman tel: 481673
e-mail: p5969@hetnet.nl     

Gevonden voorwerpen.
Op een ochtend stond ie zomaar bij ons 
achter huis, een rood kinderfietsje.
Waar komt ie vandaan, wie heeft hem er 
neergezet? Navraag in de buurt heeft nog 
niets opgeleverd, maar misschien raken 
we hem zo weer kwijt!
Hij staat bij v.d. Woude op de te 
Nijenhuiswei 10.
Ook is hier een sleutelbos ingeleverd 
met een Citroën sleutelhanger er aan.
Deze is begin maart gevonden op de 
trimbaan.
Wie is hier de eigenaar van?

Naar aanleiding van ons 
adressenbestand in een vorige Bân 

hebben wij nog enkele 
adreswijzigingen binnen gekregen.

Buurtver. “t Leantsje
secr. W. Ykema
Opperbuorren 2

Cultuur en Recreatie: V.V.V.
secr. E. Stoker
Noormanstrjitte 53
9241 GT Wijnjewoude

Buurtver. Russchenreed
Secr. Ria van Veldhuizen,
Russchenreed 38,
9241 EE Wijnjewoude

Stichting tot Behoud van het 
Buitengebied Wijnjewoude e.o.
Secr. Niek Sickenga
de Beukehof 
Kapelweg 13
8435 TJ Donkerbroek
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Deze  woonwagen is geplaatst op Camping en  Bungalowpark ̀ `DE KREMMER`` b.v. 
te Gasselte een mooie plaats in Drenthe te midden van de bossen waar je lekker kunt 
gaan  fietsen of een stevige wandeling kan maken. 
Mocht het weer u te warm worden dan kunt u zich lekker afkoelen in de Recreatieplas 
met omliggend zandstrand ̀ t  Nije  Hemelriek.  
Hij is te huur voor een weekend( 83,25),  midweek (111,00) of een week (194,25)
Inlichtingen omtrent het huren van deze  2 persoons woonwagen is te verkrijgen bij 
fam. J. de Vries Weinterp 29, 92 41 HB Wijnjewoude Tel. 0516 481853
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Evangelisatiedienst

Zondag 3 april a.s. is er een Evangelisatiedienst in de Geref. Kerk te 
Wijnjewoude Aanvang: 19.30 uur. 

Deze dienst wordt verzorgd door Ds. P. Ravensbergen jr.

Het thema is: “Durf te leven” 

Medewerking zal worden verleend door het Shantykoor uit Waskemeer en 
het "Combo" uit Wijnjewoude. 

U bent allen van harte welkom!

Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te komen drinken in 
het Trefpunt.
 



Ledenwerfactie Nederlands Bijbelgenootschap

Onder het motto “want je geeft om de Bijbel” voert het Nederlands Bijbelgenootschap 
(NBG) een ledenwerfactie in 2005. In de week van 17 tot 23 april zullen duizenden 
vrijwilligers van het NBG betrokken christenen vragen lid te worden van het 
bijbelgenootschap. 

Dit kan door persoonlijk bezoek aan huis 
of doordat mensen worden aange-
sproken in hun kerk of gemeente. Ook 
worden mensen telefonisch benaderd 
met dezelfde vraag.
Een speciale website 

biedt 
achtergrondinformatie  en houdt mensen 
op de hoogte van de actuele stand van 
zaken. 
Ook is het mogelijk om via deze website 
lid te worden van het NBG. Alle nieuwe 
leden ontvangen het boekje “Lucht en 
Leegte”, met interessante achtergrond-
informatie over bijbelvertaling en De 
Nieuwe Bijbelvertaling. 
Zij die het NBG gaan steunen voor 40, -. 
Euro per jaar of meer ontvangen 
bovendien een exemplaar van De Nieuwe 
Bijbelvertaling.

Een ledenwerfactie is hard nodig omdat 
de steun aan het bijbelwerk afneemt 
terwijl de vraag naar bijbels wereldwijd 
groter wordt. 

www.wantjegeeftomdebijbel.nl 

In landen als China en India bijvoorbeeld 
groeit het christendom spectaculair, maar 
zijn er niet voldoende middelen om de 
nieuwe christenen te voorzien van een 
bijbel in de eigen taal. 
Ook moet er veel geïnvesteerd worden in 
het vertalen van de Bijbel: De complete 
bijbel is “slechts” in 422 van de naar 
schatting 6000 talen beschikbaar.

De ledenwerfactie wordt gehouden in het 
jaar nadat De Nieuwe Bijbelvertaling 
verscheen en de Bijbel veel aandacht 
kreeg in de Nederlandse media. 
Het NBG hoopt met de ledenwerfactie 
voldoende steun te krijgen om ook in de 
toekomst het bijbelwerk in binnen- en 
buitenland te kunnen voortzetten en zo 
mogelijk uit te breiden.

Voor meer informatie: 
 Annie Karssen         Tel: 481758
Jannie Grootenhuis   Tel: 481455
Berend Joustra         Tel: 481814
Sjouke Akker             Tel: 541937
Sieger de Haan          Tel: 481630
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Puzzel

Voorbeeld         ballon…..auto           ballonvlucht  vluchtauto

vuur…spel
water…..steen
kunst…..pot
schoor…..grill

air….boek                                                                  
school….wieg
bad…..bed
boom…noot

bloem….goed
Trouw…..gedruis
stoel….baar
werk…..kleed



Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
April

3   9.30 uur. Dienst
14.00 uur. Ds. A.A. de Boer, Ureterp

10   9.30 uur. Dienst
14.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal

17   9.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal 
14.00 uur. Ds. P. de Jong, Zuidhorn

24   9.30 uur. Ds. J.J. Verwey, Leeuwarden
14.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal 

Mei
1   9.30 uur. Ds. S.S. Cnossen, Drachten

16.30 uur. Ds. R. Schipper, Drachten 

Gereformeerde Kerk
April

3   9.30 uur. Ds. C.W. Hoek, Lutten-Slagharen. Doopdienst
19.30 uur. Ds. P. Ravensbergen, Uithuizermeeden. Evang. dienst

10   9.30 uur. Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden
14.00 uur. Ds. A.H. Bosscha, Oudega sm

17   9.30 uur. Ds. F. de Jong, Drachten
13.45 uur. Ds. J.v.d. Veen, Heerenveen

24   9.30 uur. Ds. J. Knol, Smilde
13.45 uur. Ds. M.S. Voet, Ureterp

Mei
1   9.30 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkerklooster.

13.45 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkerklooster
5   9.30 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkerklooster. Hemelvaartsdag

Hervormde kerk Wijnjewoude 
April

3 Duurswoude 9:30 Ds J. de Roo, De Hoeve
Duurswoude 13:45 Ds H. Poot, Oldemarkt

10 Weinterp 9:30 Ds J. de Roo,De Hoeve
Weinterp 13:45 Ds D. v. Duivenbode, Urk

17 Duurswoude 9:30 Ds J. de Roo, De Hoeve
Duurswoude 13:45 Dhr. J. Telgenhof, Dorkwerd

24 Weinterp 9:30 Dhr. H. Lowijs,Noordscheschut
Weinterp 13:45 Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut

Mei
1 Duurswoude 9:30 Dhr. F. Verkade, Hoogeveen

Duurswoude 19:00 Ds K. de Graaf, Kallenkote
(Zangdienst)
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Kleurplaat
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Liedjes uit de oude doos

Hollands vlag

Hollands vlag, je bent mijn glorie
Hollands vlag, je bent mijn lust,

'k Roep van louter vreugde victorie,
Als ik je zie aan vreemde kust

Op de zee en aan de wal
Hollands vlag gaat bovenal,

Op de zee en aan de wal
Hollands vlag gaat bovenal.

Zijn er reiner blijer kleuren,
Of je vaart in Noord of Zuid,

Heel de lucht schijnt op te fleuren,
Strijkt ze er op haar frischheid uit
Heul de lucht schijnt op te fleuren,
Strijkt ze er op haar frischeid uit;
En je Hollandsch hart wordt wee,
Wappert met haar dundoek mee.
En Je Hollandsch hart wordt wee,
Wappert met haar dundoek mee.

Als je haar in vreemde baaien,
Mijlen ver van 't eigen strand.

Zwierig van den mast ziet waaien
Als een groet van 't vaderland,

Zwierig van den mast ziet waaien
Als een groet van 't vaderland,

Voel je een vreemd verheugenis,
Voel je eerst recht, hoe mooi zij is,
Voel je een vreemd verheugenis,

Voel je eerst recht, hoe mooi zij is.
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Dorpsagenda

April
2 Muziekkapel de Klaeterjagers uit Elsloo in de Swingel. Aanvang 20.00 uur
2 Start rommelmarkt Bakkeveen
2 Jubileum concert Fanfare Ureterp in de Wier. Aanvang 20.00 uur
3 Evangeliesatiedienst in de Geref. kerk. Aanvang 19.30 uur.
4 Vanaf 4 april gehele week Himmelwike.
6 Rommelmarkt op het evenemententerrein van 8.00 tot 16.00 uur
6 WAW. naailes
6 WAW. kidsclub Maja de Bij
9 Speldag bij Ikeleane van de Zondagsschool.
9 Weningewalde Ouder kind toernooi Aanvang 13.00 uur.

10 Alg. viswedstrijd Hooivaart te Haskerdijken
11 Weningewalde Jaarvergadering.

12+13 WAW. Wegwijs in de wereld van de vlinder
13 WAW. naailes
14 WAW. Snoeicursus theorie.
15 Touwtrekwedstrijden op het O.D.V. terrein aanvang 20.00 uur
16 WAW snoeicursus praktijk
17 Alg. viswedstrijd Workumertrekvaart
18 Boottocht van de Zonnebloem.
20 WAW. naailes
21 Pakketten inleveren voor Polen.
22 WAW. Concert in de Swingel. 20.00 uur
23 WAW. Wegwijs in de wereld van de vlinder
23 Slaatjesactie Euphonia
27 WAW. naailes
27 WAW kidsclub. Dromenvanger maken

Mei
1 Alg. Viswedstrijd Oldelamer te Tjonger
4 Dodenherdenking. Aanvang 19.45 uur.
4 Rommelmarkt op het evenemententerrein van 8.00 tot 16.00 uur
7 Bloemenmarkt Sola Gratia. 9.30 tot 13.00 uur bij Ger. Kerk

11 Dames viswedstrijd Trambrug te Wijnjewoude
11 Jeugdviswedstrijd Trambrug te Wijnjewoude
14 Kledingbeurs in de tent aan de Duerswâldmerwei.
25 Schoolviswedstrijd Compagnonsfeart te Lippenhuizen.
26 Pakketten inleveren voor Polen

Werk is een zegen, 
maar heeft ook zijn tegen.
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Doktersdiensten

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

Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend tel. 0900 1127112

                 TIJDEN

maken van afspraken voor het spreekuur of een visite  08:00 - 09:00 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten                              09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
-     medicijnen afhalen                                                   16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof 

aanwezig. 

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

Voor spoedgevallen kunt u dan altijd het spoednummer 
bellen.

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

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


