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" Reikhalsend wordt
naar de Lente uitgekeken"

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 2 mei. De Bân is ook te vinden op
www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij
voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in
lettertype arial 11, via e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 25 april
18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 23 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.

Dodenherdenking op 4 mei in Wijnjewoude
Op 4 mei wordt de jaarlijkse dodenherdenking 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 monument op de begraafplaats.
Vervolgens wordt een declamatie verzorgd en vindt de kranslegging plaats door twee
kinderen van de 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 vanuit dat weer veel inwoners, zowel jongeren als ouderen,
zich aangesproken voelen en mee doen, zodat we een waardige herdenking kunnen
houden.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Wijnjewoude,
Hilly Renkema

Berichten van Plaatselijk Belang
Ledenvergadering
Op de ledenvergadering van 23 maart jl. waren 61 personen aanwezig, inclusief bestuur, vertegenwoordigers van de buurtverenigingen, de projectgroep N381 en vertegenwoordigers van
een aantal politieke partijen.
Het reguliere deel van de vergadering verliep
vlot. Het financieel verslag van penningmeester Lammert Bouma en het verslag van secretaris Meintsje Nust gaven geen aanleiding
voor vragen of opmerkingen. Door de kascommissie, bestaande uit mevr. M. Doorgeest
en de heer J. Bosma werd decharge aan de
penningmeester verleend. Nieuw in de kascommissie werd dhr. K. Postma benoemd, in
de plaats van dhr. Bosma.
Naar aanleiding van het jaarverslag gaf voorzitter Jan Bakker een toelichting. Zo gaf hij
informatie over de stand van zaken van het
Idop, noemde hij de gebiedsontwikkeling in
het kader van de N381, het dorpssteunpunt,
de sterk verbeterde verkeersveiligheid bij de
scholen, de zorgboerderij, waarvan het jammer is dat het niet gelukt is de plannen te realiseren, het kennismakingsbezoek van de burgemeester, de nieuwe dorpsplattegrond, de
krokussen aan de Merkebuorren die geleidelijk boven komen en het Wobof (woonbehoefte onderzoek).
In de rondvraag werden vragen gesteld en
opmerkingen gemaakt over de zorgboerderij,
de toestand van de woningen aan de

Welfingstrjitte, het welkomstpakket voor nieuwe bewoners, het asfalt van de Jan Hofswijk
en het vrachtverkeer over de Trambrug, nieuwe bouwterreinen en de stand van zaken
m.b.t. het bedrijventerrein. Op de vragen en
opmerkingen werd door het bestuur een reactie gegeven.
Na het reguliere deel van de vergadering gaf
voorzitter Jan Bakker uitleg over het 2e deel
van de avond, de inbreng van aandachtspunten met het oog op de kansen die de verplaatsing van de N381 biedt.
In sept./okt. wordt een gebiedscommissie ingesteld, waar plannen kunnen worden ingediend voor de ontwikkeling van het gebied.
De bedoeling van Plaatselijk Belang is de kansen die zich voordoen door de verplaatsing
van de N381 te benutten door plannen te
maken voor de omgeving van Wijnjewoude.
Een eerste succes is er, doordat de gemeente
en de provincie een subsidie beschikbaar hebben gesteld van € 12.500,00 voor begeleiding
bij het ontwikkelen van de plannen.
De bedoeling van de avond was de ideeën
van de inwoners te inventariseren. De ingestelde projectgroep zal de ideeën vervolgens verder uitwerken met behulp van deskundigen. De projectgroep bestaat voorlopig
uit Joop Miedema, Hilly Renkema, Durk van
der Veen en Jan Bakker namens Plaatselijk
Belang, Klaske Miedema (notulist), Willie Oldengarm (begeleiding Timpaan), Henk Heslinga, Harrie Blaauwbroek, Wiebe Veenstra,
Anne Muller, Joop van Bergen en dhr. Scheper (landschapsbeheer).
Op kaarten van het gebied (op een aantal
plaatsen in de zaal opgehangen) werd aangegeven over welke deelgebieden de mening
van de inwoners werd gevraagd. Na de pauze
gingen de aanwezigen per tafel aan de slag,
door aan de hand van uitgereikte formulieren
met daarop de gebieden waarover ideeën werden gevraagd, per punt maximaal 3 mogelijkheden aan te dragen. Er vond een levendige
discussie plaats.

Na afloop bleek dat heel wat ideeën waren aangedragen.
Genoemd werden o.a.:
- Van de huidige N381 een 60-km weg maken;
- Het tankstation voor het dorp behouden;
- Ontsluiting van de nieuwbouw naar de Merkebuorren met een rotonde;
- Woningbouw op het terrein van de zuivelfabriek bij Klein Groningen;
- De onoverzichtelijke kruisingen in het centrum aanpakken;
- Een aquaduct onder de vaart;
- De aanleg van een park met fietspad richting Klein Groningen;
- De sportvelden verplaatsen en hier levensloopbestendige woningen bouwen;
- De Merkebuorren aankleden en gezelliger maken;
- De Bûtewei doortrekken;
- Een rotonde bij de huidige driehoek aanleggen (zoals in Nij Beets);
- Een golfbaan aanleggen;
- Het asfalt bij de bocht in de huidige N381 verwijderen;
- Mounleane, Poostweg en Leidijk sluipverkeer vrijmaken;
- Het openbaar vervoer in het dorp instandhouden.
Jan Bakker was van mening dat er heel wat
ideeën zijn genoemd waar de werkgroep mee
aan de slag kan. De werkgroep zal aan de
hand van de aangedragen ideeën plannen ontwikkelen. Na de vakantie zullen de plannen
worden gepresenteerd.

Kruising Weinterp
Op 18 maart jl. zijn een paar bestuursleden
van Plaatselijk Belang op bezoek geweest bij
het bezoekerscentrum van de N381, voor een
driedimensionale presentatie van de door de
projectgroep N381 onderzochte alternatieven
voor de kruising van de N381 met Weinterp.
Hierbij waren ook bewoners van Weinterp en
vertegenwoordigers van de Stichting tot
behoud van het buitengebied aanwezig.
Door de projectgroep is in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar 4 mogelijke
varianten voor de kruising van de N381 met
Weinterp. Deze varianten zijn in de Bân van
december 2008 besproken.
De driedimensionale presentatie gaf een
goed beeld van de gevolgen van de varianten
voor de omgeving. Alle aanwezigen waren het
er daarna over eens dat variant C, waarbij de
N381 verdiept wordt aangelegd, verreweg de
voorkeur verdient. Ook de heer Meijer van de
projectgroep gaf aan dat dit landschappelijk

gezien de beste keus is. Hier zit echter een
prijskaartje aan; deze variant blijkt ook de
duurste te zijn. De aanwezigen werd ook om
een 2e keus gevraagd. Van een 2e keus is
eigenlijk geen sprake. Iedereen was het er
over eens er na variant C een hele poos niets
komt. Pas dan komt variant B in beeld, waarbij
de N381 half verdiept wordt aangelegd.
Ons bestuur heeft zoals bekend eerder al bij
provincie, projectgroep en gemeente gepleit
voor variant C, waarbij de N381 verlaagd
wordt aangelegd.
Door de heer Meijer van de projectgroep werd
aangegeven dat Gedeputeerde Staten op 21
april a.s. een keus voor een van de varianten
zullen maken. Provinciale Staten nemen vervolgens op 24 juni a.s. een definitief besluit.

Stand van zaken
werkgroepen Idop
In de Bân van maart hebben wij toegezegd dat
de werkgroepen Idop in de Bân van april informatie over de stand van zaken per werkgroep
zouden geven. Elders in de Bân treft u informatie aan van de werkgroep Natuurlijk Wijnjewoude.
Bestuur Plaatselijk Belang

Goed nieuws van de werkgroep
Natuurlijk Wijnjewoude
Het plan van de IDOP werkgroep Natuurlijk Wijnjewoude om een aanlegsteiger in het
Wijnjewoudster deel van de Turfroute te realiseren is geslaagd. De gemeente
Opsterland zal samen met de provincie de kosten dragen.
De 60 meter lange aanlegsteiger word geplaatst aan de noordzijde van de vaart ter
hoogte van het Veldes boskje. (In de media het Feldersbos genoemd). Dit is tussen de
Trambrug en de voormalige Ijsbaan. Het plan is de steiger nog te plaatsen voor het
nieuwe vaarseizoen dat op 21 mei (Hemelvaartsdag) begint. De steiger zal de eerste in
Opsterland zijn die van onderhoudsvrij kunststof is vervaardigd, een product van
gerecycled plastic.
Aan het andere plan om Wijnjewoude op
de Turfroute kaart te zetten wat de buurt
Klein Groningen betreft word met de
buurtvereniging overleg gepleegd.
Extra banken op Duurswouderheide
Vanaf woensdag 1 april kunt u op drie
nieuwe plekken op de Duurswouderheide
rustig genieten van het natuurschoon. Die
ochtend zijn er namelijk drie extra
zitplekken gecreëerd.
De banken zijn ter beschikking gesteld
door Staatsbosbeheer. De plaatsing
gebeurde woensdagochtend gezamenlijk
met medewerkers van Caparis, de nieuwe 'bewoner' van de werkschuur. Beide

partijen geven hiermee aan dat zij als
eigenaar/beheerder en als onderhouder
van de heide, graag bijdragen aan
versterking van de natuurbeleving van
zowel inwoners van Wijnjewoude als
toeristen.
Een prachtig gebaar naar onze dorpsgemeenschap, waarmee de IDOP werkgroep Natuurlijk Wijnjewoude bijzonder in
haar nopjes is! Eén van de bankjes staat
op het middenpad, één langs de zuidwest
zijde en één in de noordoostelijke hoek
van de heide.
Ook in het Oude Bos zal Staatsbosbeheer
te zijner tijd een aantal extra bankjes
plaatsen.

Verder heeft de werkgroep Natuurlijk Wijnjewoude nog een aantal ijzers in het vuur
namelijk:
- Realisering van een fietspad vanaf het dorp naar de Finne.
Dit fietspad is bedoeld als onderdeel van een veilige fietsroute naar Drachten, maar
ook voor recreatief gebruik. Het beoogde pad wordt waarschijnlijk aangelegd vanaf
de parkeerplaats tegenover de gereformeerde kerk, langs weidepercelen richting
de Finne. Hiervandaan sluit het aan op het fietspad dat momenteel wordt aangelegd
richting de Mersken. Momenteel is de gemeente in actie voor wat betreft, financiële
dekking, planwijziging en grondaankoop (waarvoor Henk van der Ploeg, als voorzitter van de werkgroep, de betreffende eigenaren bereid heeft gevonden).
- Stimulering van toeristen om het oude bos te bezoeken.
Dit kan bij voorkeur door de aanleg van een extra parkeerplaats aan de noordzijde
van Duerswâld. Een andere mogelijkheid is een fiets/wandelpad parallel aan het
smalle weggetje dat loopt van de parkeerplaats bij de N.H. kerk, richting het Oude
Bos (het Breeberchspaed). Over deze alternatieven zal Staatsbosbeheer in een
later stadium beslissen.
Namens de IDOP werkgroep Natuurlijk Wijnjewoude
Janny Janssen

Een reactie op de nieuwsbrief van de
begrafenisvereniging
Bij het maart nummer van de Bân zat een nieuwsbrief van begrafenisvereniging Eert
De Doden.
In deze brief stond: Daar de commercie niet stil zit en andere prijzen hanteerde, zijn er
een paar leden benadeeld. Onze vereniging heeft afspraken gemaakt met de uitvaarterzorger van der Zwaag uit Heerenveen zodat u altijd de juiste prijs betaald en vergoeding ontvangt.
Hierop willen wij als plaatselijk ondernemers graag even het volgende kwijt; Wij zijn net
zoals van der Zwaag een commercieel bedrijf, maar hanteren eerlijke prijzen en zijn er
in geen geval op uit om klanten financieel te benadelen.
Mocht u gebruik van onze diensten willen maken, neem dan rechtstreeks contact met
ons op.
Drukkerij Pool
Tel.: 0516 - 48 15 97
Bloemen & Kadohuis Wilma
Tel.: 0516 - 48 06 68

Een van de twee drielingen vierde op de vijfde
van de zesde maand hun zevende verjaardag.

Dorpssteunpunt
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over het Dorpssteunpunt bij een buurtvereniging
kwam onlangs de vraag naar voren wanneer je nu eigenlijk mantelzorger bent.
Hieronder volgt een korte uitleg: Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor
een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander
familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners,
maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze
zorgen. Voor mantelzorgers en hun zorgvrager is het belangrijk dat ze hun mantelzorgtaken kunnen blijven volhouden. Daarom zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor
mantelzorgers. Waar kunt u als mantelzorger gebruik van maken?
Vrijwilligersdiensten
Er zijn meer mensen zoals u die een
ander vrijwillig willen helpen! Zo zijn er
vrijwilligers die helpen met het invullen
van formulieren, een uitstapje willen
maken met uw zorgvrager, u kunnen
helpen met uw thuisadministratie en
meer!
Financieel
Het kan zijn dat u financieel in een
moeilijke situatie komt doordat u mantelzorger bent geworden. Bijvoorbeeld
omdat u nu niet meer (volledig) kan
werken, of uw partner dat niet meer kan.
Afhankelijk van uw inkomen en/ of vermogen, kan het zijn dat u in aanmerking
komt voor een financiële tegemoetkoming. Bijvoorbeeld voor vervoer van en
naar het ziekenhuis, een maaltijd-

voorziening of deelname aan sociale of
culturele activiteiten. Sinds 2007 krijgen
mantelzorgers van de overheid het
Mantelzorgcompliment. Dat is een eenmalig bedrag van € 250,- voor een bepaalde groep mantelzorgers.
Respijtzorg
Bij respijtzorg neemt iemand anders de
zorg voor uw partner, kind, vader of
moeder van u over. Er zijn verschillende
vormen van respijtzorg. “Stand-by” is
bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie
die in overleg een ochtend, middag of
avond de zorg overneemt. “Handen in
huis” richt zich op 24-uurs vervanging van
de vaste mantelzorgers van thuisverblijvende lichamelijk en/of verstandelijk
gehandicapten en chronisch zieken. Er
zijn veel mogelijkheden voor vervanging
van de mantelzorger.

Voorzieningen
Er zijn voorzieningen mogelijk die de taak van de mantelzorger kunnen verlichten.
Bijvoorbeeld:
- Hulp bij het wassen, douchen, aankleden: de persoonlijke verzorging.
- Dagopvang, dagverzorging of dagverpleging (de zorgvrager is dan een dagje
ergens anders).
- Hulp bij het huishouden .
- Personenalarmering (de zorgvrager krijgt een ketting of horloge met een alarmknop om u te waarschuwen als er wat is).
- Maaltijdvoorziening (u hoeft geen boodschappen meer te doen voor de warme
maaltijd, niet meer te koken).

Overige hulp
Voor een mantelzorger kan het een verademing zijn om eens contact te hebben met
andere mantelzorgers. Of om regelmatig op de hoogte te worden ge-houden van
nieuwe ontwikkelingen. Mezzo is een landelijke vereniging voor mantelzorgers. Bent u
lid van Mezzo, dan ontvangt u hun tijdschrift vier keer per jaar en kunt u meedoen aan
de Zorg voor jezelf dagen. Bij de Mantelzorglijn van Mezzo kunt u uw verhaal kwijt en
vindt u een luisterend oor. Telefoon: 0900 20 20 496 (€ 0,10 p/m, elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur).
Bij het Dorpssteunpunt hebben we over deze en meer voorzieningen informatie voor u.
Komt u eens langs!
Alie Blaauwbroek

Concours Hippique Wynjewâld Hynstedei
Dit jaar is het jaarlijkse concours hippique van de Hynstedei in
Wijnjewoude gepland op zaterdagmiddag 13 juni.
Er wordt al volop getraind in verschillende maneges, o.a. in
Boyl, Ureterp en Siegerswoude. Naast de rubrieken voor de
rijders van Taveno is er volop gelegenheid voor liefhebbers
van de tuigpaardensport die niet over een rijvergunning
beschikken, om hun prestaties te meten aan anderen
zonder rijvergunning en om aan het publiek te laten zien wat
zij allemaal in hun mars hebben.
Dus…tuigpaardrijders zonder rijvergunning, haal het tuig uit het vet en ga aan de slag
om samen met je tuigpaard de show te stelen tijdens de Hynstedei in Wynjewâld. Er
zijn aantrekkelijke prijzen te verdienen.
Als je meer informatie wil, neem dan contact op met één van onderstaande personen:
Wietske Clevering?
?
0516 – 481296 of
Joop Witlox ??
?
0610805561
Veel plezier en succes met de voorbereidingen.
Wordt vervolgd.
Het bestuur van de Hynstedei

Het Cristelijk Festival van Noord-Nederland
www.festival316.nl
16 mei 2009 festivalterrein Leidyk te Ureterp.
Met medewerking van o.a.: - Kees Kraayenoord
- Sarah Kelly
- Tsjibbe's crew & Seven
- etc,
Kaarten ook verkrijgbaar bij verschillende voorverkoopadressen. Kijk op onze website
waar je de kaarten kunt halen. Festival 316 wordt georganiseerd door Stichting Unite in
Christ.

Oorlogsverhalen
De komende maanden willen wij graag een serie oorlogsverhalen in De Bân plaatsen.
Hierbij hebben wij de hulp van onze oudere lezers nodig. Wilt u uw verhaal vertellen dan
schrijven wij het op.
Het was voor velen onbegrijpelijk, dat
Hitler op 10 mei 1940 ons land binnen viel.
Een paar dagen daarvoor (31 april) had
Hitler nog een felicitatietelegram gestuurd
naar onze Koningin. Die morgen om 4 uur
was de lucht vol met Duitse bommenwerpers. Overal werden strategische punten
als bruggen, havens en wegen vernield.
De hele dag reden bij de grensovergang
Emmen, Duitse troepen ons land binnen.
Een onafzienbare stoet van soldaten te
paard, of met wagens en kanonnen.
Vanuit het zuiden trokken ze Friesland
binnen.
Zo iets hadden de mensen hier nog nooit
gezien. Het eerste bericht, dat ze al op de
Driehoek waren, wilde er bij sommigen
ook niet in.
Jelle Bakker nam zijn brommer en ging
zelf een kijkje nemen op de Driehoek. Hij
zag een Duitser met een landkaart op de
kruising staan, en de hele colonne ging
richting Merkebuorren en de Mouneleane. De hele weg was vol met het
ruitervolk op weg naar Ureterp en
Drachten. Bakker had zich verbaasd over
de Duitsers. “Ze dogge krekt of ze hjir thús
binne”. Later die dag trokken ze voor zijn
huis langs richting Gorredijk.
Hoe kon ooit het kleine Nederlandse legertje stand houden tegen een dergelijke
overmacht?
Rondom Arnhem vochten ook enkele
soldaten uit ons dorp zoals Ids van der
Molen en Kees Schaap. Nederland
capituleerde. De soldaten uit ons verslagen leger moesten lopend vanaf Arnhem
naar huis. Vermoeid en verslagen kwamen er twee of drie jonge mannen terug in
ons dorp. Ze leefden nog. Iedereen had
de schrik in de benen, alles leek verlamd.

In die tijd bezat nog niet iedereen een
radio. Een jongen schreef: “ Mijn vader en
de buurman zaten 's avonds naar de radio
te luisteren, en ik luisterde achter de
bedstee deuren mee naar de maatregelen die door het parlement afgekondigd
werden. Generaal Winkelman riep: Boeren ga nu produceren. Mijn vader en buurman waren 'poer razend'. Nu kunnen ze
ons vinden. In de dertiger jaren lieten ze
ons omkomen in de armoede”.
Zeker, de boeren kregen het in de oorlog
een beetje beter. Ze hadden meer geld
omhanden en er was meer handel.
Sommigen stelden daardoor veel vertrouwen in de komst van de Duitsers en sloten
zich aan bij de NSB. Dit lidmaatschap
bood hun enkele voordelen.
In ons dorp waren enkele felle aanhangers, die het leven van inwoners, onderduikers en verzetsmensen op het spel zetten. Altijd moesten de mensen op hun
hoede zijn voor de Duitsers en hun handlangers die zo nu en dan tot folteringen
overgingen om namen en adressen van
onderduikers of verzetsmensen te krijgen.
Midden in de oorlog zong de jeugd hierop
een versje:
Sierdsma A.B.C.D.E.
Johan Sierdsma doet aan alles mee.
Hij doet mee aan de nieuwe orde.
Hij wil straks burgemeester worden,
Maar Johannes het is een droom.
Straks hangen ze je op in de hoogste
boom.
Er waren ook mensen die wel lid waren
van de NSB, maar nooit een inwoner van
ons dorp hebben verraden.

In Wijnjeterp aan de vaart werd een Duits
legerkamp gebouwd. Twee Leeuwarder
timmerlieden, Rinse en Jetze, werkten
hier maanden aan. Ze waren “in de kost”
bij de familie Wietze de Jong (dochter
Jeltje v.d. Lei-de Jong).
Het kamp had een uitkijktoren, wat diende
om de trambaan te controleren. De
tramlijn leende zich goed voor het transport van goederen maar ook voor transport van Joden en mannen die opgeroepen waren voor de Arbeitseinsatz in
Duitsland. De Duitsers deden net of ze
hier thuis waren, deelden op elk terrein
hun bevelen uit.
De boeren moesten jaarlijks op bevel van
de Duitsers een deel van hun oogst, hooi,
rogge en aardappelen maar ook hun
paarden aanleveren voor het Duitse
leger. Dit aanleveren moest bij de tramwissel aan de Weinterp gebeuren. De
Duitsers van het kamp hielden toezicht
over alle leveringen.
Dagelijks kwam er één soldaat van het
kamp bij boer Wietze de Jong om melk.
Als de andere gezinsleden hem wat aan
de praat hielden, haalde moeder de Jong
de melk en schikte hun soms nog een
paar eieren toe. Zo kregen ze een “goede“
verstandhouding. Soms had men ook stro
nodig voor hun waakhonden. Toen een
van de honden puppy's kreeg, was er een
zwart hondje voor de familie de Jong.

Ondertussen hielp de familie de Jong die
dicht op het kamp woonden, onderduikers
aan een slaapplaats. Deze mensen
werden 's nachts weer doorgesluisd naar
een ander geheim adres. Er ging een
geheim briefje van Ale van der Draai aan
vooraf. 's Avonds werden deze mensen in
het donker (door Jeltje 16 en of haar zus
20) over de smalle bruggetjes en de draai,
naar de Tsjerkereed gebracht. Bij het
tweede hulstboompje wachtte dan altijd
meester Geerts. Het seintje van zijn
aanwezigheid was het knipperen met de
knijpkat. Dan wist Jeltje dat hij er was en
ze gewoon door konden lopen. Meester
Geerts zorgde lopend voor de verdere
begeleiding van de onderduikers.
In 1943 kregen alle mannen vanaf 18 de
oproep om gekeurd te worden voor de
Arbeitseinsatz. Wie goedgekeurd was,
moest zich op een bepaalde datum
melden voor transport bij de tramwissel in
Wijnjeterp. Enkelen mannen gingen
vrijwillig. De anderen wachtten die dag
thuis af en doken dan onder. Ook twee
broers van Jeltje, Jan en Thys de Jong,
moesten onderduiken. Het hok van de
stier werd hun schuilplaats. Boven de
stier was een klein zoldertje gemaakt
waar hooi op lag. Op dit zoldertje hebben
Jan, Thys en een vriend maanden doorgebracht. 's Avonds kwamen ze wel eens

even uit hun schuilplaats. Wanneer
moeder hen eten bracht, deed ze dat altijd
in een emmer, zodat het leek of ze de stier
wat te eten bracht. Zonder de hulp van de
jongens moest de boerderij blijven
draaien. Het handmelken kwam nu voor
rekening van moeder en de meisjes.
Jochum Bakker wachtte zijn oproep af en
dook onder bij een oom in Kortezwaag. Hij
dacht daar veiliger te zijn dan thuis. Op
een dag hielp hij mee het vee te verweiden. Toen hij langs de weg liep werd hij
begroet met “Hoi Jochum”. Het was de
zoon van een NSB'er uit Wijnjeterp. Vanaf
dat moment voelde Jochum zich daar niet
meer veilig en keerde terug naar huis. Het
bleef oppassen en soms nam hij de wijk
naar een andere schuilplaats, de boerderij van Ale de Boer. Op een avond kwam
hij met lotgenoten terug langs de Bûtewei
en Tsjerkereed. In het donker nog even
achter de pastorie langs en hij zou veilig
thuis zijn.
Opeens doemde er een Duitser op die
gericht op hen begon te schieten. Met de
klompen in de handen sloegen de jonge
mannen op de vlucht. Ze verbaasden zich
zelf hoe snel ze konden rennen. Ze
werden niet geraakt door de kogels omdat
de reikwijdte van de revolvers niet zo ver
was.
De ware reden weten wij niet, maar in
1943 blies het verzet de tramlijn bij de
Kapellepolle op.
Het ging gepaard met een enorme
vuurzee en dikke rookwolken. Het spoor
was voor maanden onbruikbaar. Langs
de vaart was men bang voor vergelding.
De onderduikers bij de familie De Jong
kregen voor een paar nachten een ander
adres. Er gebeurde gelukkig niets.
In de oorlog hielden de Duitsers verschillende vorderingen. Eén daarvan was de
fietsen vordering. Wie kon aantonen dat
hij voor zijn werk de fiets nodig had, kon bij
de NSB'er daarvoor een bewijs halen.

Ondertussen wisten ze dan precies wie
een fiets had, en kon de fiets nog altijd
gevorderd worden. Op een dag kwam
meester Geerts met het bericht, morgen
is er een fietsenvordering. De mensen
gingen hun fiets verstoppen in hooibulten,
onder takkenbulten of ergens in een afgelegen sloot. Maar niet iedereen ging dit
goed af. Een arbeider van boer Jelle
Bakker verstopte zijn fiets onder een hoop
aardappellof. Het had die dag iets
gesneeuwd en het fietsspoor was nog
zichtbaar in de sneeuw . Toen de Duitsers
kwamen ontdekten ze het spoor in de
sneeuw wat hun feilloos naar de fiets
leidde.
Zo'n vrijstelling gold ook voor jonge
mannen die in de voedselproductie
(landbouw) werkzaam waren. In Heerenveen moesten de landbouwers zich laten
registeren om vrij gesteld te worden van
uitzending naar Duitsland. Het bleek al
gauw dat die vrijstelling niets waard was.
Duitsers hadden alle namen en adressen
in handen en gingen gericht op zoek naar
de mannen. Wie geluk had dook onder en
bleef uit handen van de Duitsers.
Drie mannen vielen in handen van de
Duitsers (waaronder Fokke Stoker) ze
werden op transport gesteld naar Willemshaven. Hij overleefde de bange
wintermaanden van 1945 ternauwernood.
Binnen ons dorp waren er heel wat
onderduikers die hun bescherming
zochten in holen. Aan de Jan Hofswijk
woonden Klaas en Hendrikje Herder, bij
hun huis lag een grote leembult. Hierin
was een hol gemaakt waar heel wat
jongemannen zo nu en dan hun toevlucht
zochten. Ook aan de Nije Heawei bij Ale
de Boer waren in de heide holen voor
onderduikers gemaakt. Vooral op boerderijen verbleven regelmatig onderduikers
omdat er vaak eten voorradig was. Al was
het dan ook elke dag roggenprip met een
beetje boter of stroop.

Op de boerderij van Siemen Rinsma die
woonde aan de Opperhoudmare zat een
onderduiker die bij een inval van de
Duitsers niet kon ontkomen. Hij had zich
een vluchtweg door het dak tot in de
kilgoot (krimpe) gemaakt. Hier werd hij
ontdekt door de Duitsers en meegenomen. In Duitsland kwam deze jongen om
het leven. Op andere plaatsen ging het
weer verbazend goed.
Aan de vaart woonde vrijgezel Hendrik

Bergsma, een wat zonderling figuur. Elke
dag reed hij op zijn fiets naar zijn werk op
de zuivelfabriek in Terwispel. Niemand
wist het maar pas na de oorlog bleek dat 3
Joden de oorlog hier veilig waren doorgekomen.
Nee, het was geen mooie tijd. Rechteloosheid en machteloosheid, lijden en
verdriet kenmerkten deze periode.

Met dank aan J. Bakker en J. v.d. Lei-de
Jong.
Annie
Een vraag aan de lezers:
Wie kan er meer vertellen over meester Geerts, Noorman, Te Nijenhuis of Welfing?

Willedei 2009 gaat door
Dankzij aanmeldingen uit het dorp is het gelukt om weer een
bestuur te formeren rondom de Willedei Wynjewald. Dit
betekent dat de Willedei op 5 september 2009 voor de zesde
keer georganiseerd kan worden.
Naast de zittende bestuursleden Kees
Hiemstra, voorzitter en Sietske Brouwer,
penningmeester is het bestuur aangevuld
met Jan Lammert Sijtsema, Jan de Haan
en Grietje Rooks. Jan Lammert Sijtsema
zal zich in het bestuur bezighouden met
de secretariaatstaken, Jan de Haan
houdt zich, als lid van het bestuur, onder
andere bezig met de indeling van de
vrijwilligers, het verzorgen van de raamposters en het regelen van de braderie.
Grietje Rooks zal zich, als lid van het
bestuur, bezighouden met alle PR
activiteiten en op de Willedei zelf met
Sietske zorgen voor de ontvangst van alle
deelnemers. Ook zal zij zorgen voor actuele informatie op de website van de
Willedei en informatie in de Bân.

Ondertussen hebben zich al weer artiesten gemeld die graag willen optreden
op de Willedei en daar zijn we als bestuur
bijzonder blij mee.
Als nieuw bestuur zien we de Willedei met
veel wille tegemoet, wij hebben er met
elkaar zin in om deze dag te gaan
organiseren.
In de komende maanden zullen wij u via
de Bân op de hoogte houden van onze
plannen.
Mocht u ideeën of tips hebben voor de
Willedei dan horen wij dit graag van u, via
kees.hiemstra@hetnet.nl of tel. nr. 0516471426.

Geef de pen door
Dorpsgenoten.
Ja, dan krijg je de pen doorgegeven van de buurtjes, even zweten maar:
Wij zijn Jan en Aaltje Stoker (de Jong). Jan is geboren en getogen te
Duurswoude in 1950 in het huis waar nu Gepke van der Lei woont aan
de Merkebuorren. Jan is op 1 na de jongste uit een gezin met 9 kinderen, waarvan de
jongste broer is verongelukt, wat voor de familie altijd een litteken blijft. In 1955 is Jan
met het gezin verhuisd naar de Mounleane waar nu zijn broer Roel woont. Daar hadden
ze meer ruimte met z'n allen. Jan heeft 3 jaar op OLS te Duurswoude gezeten waar nu
de fam. S. Visser woont. In 1959 moest de school de deuren sluiten door te weinig
leerlingen. Dus naar de OLS te Weinjeterp. Die stond toen nog waar nu de garage van
Jansma is gevestigd. Tenslotte naar de OLS aan de Meester Geertswei.Hierna ging hij
naar de ambachtsschool te Drachten waar hij voor het timmervak koos. Hiermee
verdient hij nog steeds de kost.
Ik werd geboren in 1952 en woonde tot
mei 1963 in Wijnjeterp, in het buurtje waar
vroeger de Leffertshutte stond. Dit was
toen nog een tramhalte. In 1963
verhuisden wij naar de Noordoostpolder
maar Friesland bleef mij trekken. Eerst in
de vakanties logeren bij Tante Rommie en
omke Tjeerd (fam. Linstra).
Daarna, toen ik zestien was en een
brommer kocht, in het weekend op de plof
naar Friesland. Zo kwamen Jan en ik
elkaar tegen in het dorpscafé. Na een
paar jaar scharrelen zijn we getrouwd. De
eerste 14 jaar hebben we op de Noormanstrjitte gewoond.

Hier zijn ook onze 2 jongens, Jurjen en
Gooitzen, geboren. Daarna zijn we verhuisd naar de Meester Geertswei. Hier
wonen we al 21 jaar. Het blijft fijn wonen in
Wijnjewoude.
Zomers is Jan graag in de tuin bezig. In de
vakantie op stap met de caravan en
wanneer er ijs ligt is Jan te vinden op de
ijsbaan. Dit doet hij al 21 jaar met plezier.
Hier willen we het maar bij laten.
Wij geven de pen door aan Henk en Janny
van der Ploeg.
Jan en Aaltje Stoker

Als je niet buiten roken kunt, ga dan maar buiten roken.

Prijzenregen bij Longa!!
Het is een drukke tijd voor de leden van Longa. Veel kinderen hebben de afgelopen
weken aan wedstrijden meegedaan en met een zeer goed resultaat!! Er is hard
getraind en er is veel energie gestoken in de wedstrijden, ook door de trainsters Loeky
de Ruiter, Lara Valkman en Jan van der Lei. Voor vele turnsters/turners was het de
eerste keer dat ze aan een wedstrijd meededen, hetgeen natuurlijk super spannend
was. Vol trots opmarcheren in een prachtig trainingspak, de vaandeldrager voorop, dat
was al een onvergetelijk moment voor een ieder. In elke categorie waren er telkens 3
prijzen te verdienen, hieronder volgen winnaars van de afgelopen wedstrijden:
Froukje de Graaf werd 1e over twee plaatsingswedstrijden in niveau senior 9.
Zij mag door naar de Friese kampioenschappen.
Inge Russchen werd 2e in niveau 14, Rianne de Jong werd 3e in niveau 11.
Ook zij mogen allebei meedoen aan de Friese kampioenschappen!
Boudewijn Hoekstra werd 1ste in pupillen 15, Hilbrand Klaver werd 1e in jeugd 16 en
ook Jonathan Klimp won goud in niveau 16.
Tot slot werd Daniëlle Stoker 1e in niveau 15.
Een uitgebreid verslag + uitslag, van alle leden, volgt in het volgende clubblad van
Longa.

De kredietcrisis, wat betekent dat voor ons?
In samenwerking met Rabobank Drachten.
U leest en hoort veel over de kredietcrisis. Het is moeilijk om uit de hoeveelheid
informatie die u via de media ontvangt een goed beeld te krijgen wat de oorzaken en de
gevolgen zijn..
Wij hebben de Rabobank Drachten, die
de financiële wereld goed kent en veel
kennis van zaken heeft, bereid gevonden
om vanuit hun expertise u te informeren
over de actualiteiten rondom de crisis.
Doel van de bijeenkomst is het met elkaar
hierover in gesprek zijn.
De heer Dick Sijtsma, directeur Bedrijfsmanagement, zal deze avond inleiden.

Wanneer: dinsdag 21 april 2009.
Aanvang: 19.30 uur.
Plaats :
M.F.C. de Swingel In
Wijnjewoude.
Deze avond kan alleen doorgaan bij deelname van minimaal 20 belangstellenden.
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u
zich opgeven bij Sybout Posthuma Linthorst, telefoon 0516-481646 of via mail:
werkgroep.wijnjewoude@gmail.com.
Opgave voor 15 april a.s.

Roefeldag 2009
was weer een groot succes dank zij alle deelnemende bedrijven en vrijwilligers. Tijdens
de Roefeldag 2009 bezochten 24 kinderen 14 bedrijven in en rond Wijnjewoude. Het
was ook dit jaar een boeiende en leerzame dag voor de kinderen die bij de bedrijven
mee mochten helpen, of daar andere nieuwe ervaringen op konden doen.
Het Roefelcomité bedankt onderstaande deelnemende bedrijven:
Autoschade
Bakkerij
Basisschool
Boerderij
Boerderij
Bouwbedrijven
Drukkerij
Eetcafé-Restaurant
Hondenschool
Illustraties en vormgeving
Peuterspeelzaal
Politie Fryslân
Reparatiebedrijf
Spar Supermarkt

J&W Autoschade.
v/d Molen.
de Bôge Hemrik.
H. Drenth.
R. Klaver.
SHP Bouwbedrijven.
Pool.
de Stripe.
Cosmo.
Henk Akker.
de Telle.
Henk Liemburg.
Klein Groningen.
J. Bosch.

Tjitske, Antje, Lydia, Gea, Klaas en Michelle waren tijdens de Roefeldag op 1 april vrijwilliger. Zij zorgden voor de begeleiding van de kinderen van en naar de bedrijven, en
verzorgden de rit daarheen.
De foto's, genomen door René Seefat, kunt u bekijken op www.wijnjewoude.net.
Het Roefelcomité,
Dickey en Siebo

Bedrijfspresentatie
Zorgboerderij De Twa Bûken
Wij zijn Ken en Janny Copeland en samen met onze zoon Ben wonen wij al 12 jaar op
de Kampeerboerderij De Twa Bûken in Wijnjewoude. Na jaren in de recreatie gaan wij
nu een andere uitdaging aan.
Wij zijn sinds kort gestart met een Zorgboerderij. Wij bieden professionele begeleiding
aan mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, dit in de vorm van
dagbesteding en logeeropvang.
Vanaf oktober 2008 is het veranderen van
de accommodatie in gang gezet. De grote
eetzaal is nu opgedeeld in een gezellig
winkeltje met een kantine en atelier.
In het winkeltje zullen wij woonaccessoires en zelfgemaakte artikelen verkopen. Op dit moment zijn wij druk bezig
met het maken van luiertaarten, vlaggetjes en kleine kado-artikelen. Ook zijn wij
van plan om streekartikelen te gaan
verkopen. Heeft u een hobby zoals het
maken van honing, jam, ingemaakte
groenten, etc., dan kunt u deze in onze
winkel verkopen.
In het atelier gaan wij lekker creatief
bezig. Hierbij staat plezier centraal. Door
veel af te wisselen in het maken van
dingen gaan wij de sleur te lijf. Knippen,
plakken, verven, zagen, boren, timmeren,
tekenen behoren allemaal tot de
mogelijke activiteiten. Wij kijken hierbij
natuurlijk wat binnen het vermogen van
onze cliënt ligt.
De doelstelling is om iedereen zijn of haar
vaardigheden te laten benutten en te
ontwikkelen.
Natuurlijk zijn er ook dieren op onze
boerderij maar alles is veel kleinschaliger

dan een veehouderij. Wij gaan een
concept starten wat eigenlijk een beetje
op een kinderboerderij lijkt. De dieren op
onze boerderij hebben een hoog
knuffelgehalte. Samen met onze hulpboeren gaan wij het onderhoud doen van
de gebouwen en het terrein.
Sinds kort zijn we zijn lid geworden van
Zorgboeren Fryslân en het landelijk
steunpunt van landbouw en zorg. Bij deze
verenigingen zijn meerdere zorgboerderijen aangesloten zodat wij ervaringen
kunnen uitwisselen en kwaliteit kunnen
waarborgen. Op dit moment zijn wij bezig
met het behalen van ons kwaliteitskeurmerk. Het keurmerk staat garant voor
een professionele zorgboerderij.
Nieuwsgierig geworden? Op zaterdag 18
april vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur, bent u
van harte welkom om op onze open dag
een kijkje te komen nemen! De koffie
staat klaar!
Het winkeltje is geopend op:
dinsdag en donderdag 9.00 -12.00 uur
Woensdag en vrijdag 13.00-16.00 uur

Handjeklap
Ik las in de Bân van maart over de Hoantsjes uit Drachten. Ik ben het enigste kind van
Jeen de Haan en ik woon al 55 jaar in Wijnjewoude.
Ik ben Wieke Post de Haan en woon nu al weer 45 jaar aan de Meester Geertswei 16.
We hebben eerst achter café Dijkstra gestaan met een woonwagen. Toen bij Ede
Visser tegenover schilder De Jong. Daarna naast Pieter en Joukje Kamminga maar dat
dubbele huis is er nu af. Mijn vader had nog twee broers die ook in de handel waren. Dat
waren Tabe en Johannes en 2 neven Jelle en Douwe en die woonden allemaal in
Drachten.
In de zomervakanties ging ik ook wel eens Ik kan me nog herinneren dat er sprake
met mijn vader mee de boer op. Dat is was van de Coöperatie. Ze moesten lid
meer dan 65 jaar geleden. Ik ben nu 77 worden van de vee en vleeshandel. Er
jaar.
kwamen steeds meer papieren in omloop.
Daar heb ik heel wat handje geklap En als het in de maanden juli, augustus en
meegemaakt. Ik vond het altijd spannend, september was dan gingen Tabe, Jelle,
want ik hoor het mijn vader nog zeggen: Douwe en mijn vader naar Drenthe om de
“ik kan het beestje wel voor ± zo'n bedrag kuddes schapen te kopen uit Koekange,
aan de markt hebben” en dan begon het Schoonebeek, Lemelerberg en nog meer
klappen al maar de boer wou altijd meer. ± plaatsen waar maar kuddes met schapen
200 of 300 gulden.
waren. Ik mocht ook wel eens mee.
Dan zei mijn vader: “nou ik doe er 70 bij en En dan dreven ze die schapen lopend
dan moet jij ook wat van de prijs afdoen” dwars over heidevelden naar Leeuen maar klappen. Nou vooruit, dan deed warden naar de markt. Dat was een
de boer er ook iets af, maar dan waren ze mooie rustige tijd, er was haast geen
het nog niet eens.
verkeer maar ze hadden wel dagen werk.
Dan liep mijn vader wel eens een paar Zo'n 4 tot 5 gulden verdienden ze dan aan
stappen terug en dan zei hij klappende zo'n Drents schaapje en daar moest het
weg dan moesten we het verschil maar marktgeld dan nog vanaf. Maar de tijden
delen.
waren toen ook niet zo duur als nu.
En zo werd de koop gesloten. De boer zei Ik zou wel een boek kunnen schrijven
dan: “geluk ermee de Haan” en dan zei over wat we allemaal hebben meemijn vader “de zegen hoor”.
gemaakt.
Wij hadden altijd veel vee, koeien, Ik vind de Bân een leuk blad en kijk alweer
paarden, varkens, schapen enz.
uit naar de volgende.
Er was altijd veel te doen. Maar het was
een mooie handel toen.
Wieke Post

Tennislessen
Het tennisseizoen staat weer voor de deur en er starten weer tennislessen voor
beginnende en gevorderde tennissers bij tennisvereniging Weningewalde. De
tennislessen worden dit jaar verzorgd door de tennisschool van Joël Dave Groen.
Beschik je niet over een tennisracket, dan kan deze bij de tennisvereniging geleend
worden.
De tennislessen zijn er voor jong en oud en beginnende en
meer ervaren tennissers. De lessen vinden plaats op de
dinsdagen en starten in april.
Voor de kinderen is een speciaal lespakket samengesteld
bestaande uit 18 lesweken. Na de lesweken ontvangen de
kinderen een tenniskids diploma.
Maak kennis met tennis.
Iemand verrassen of een origineel en sportief cadeau geven. Dat kan met de: maak
kennis met tennis bon. Totaal 5 kennismakingslessen inclusief het gebruik van
tennisracket voor € 25,00.
Meer informatie of aanmelding voor de tennislessen kan bij Tea Bergsma, 0516 - 48 19
35 of Tea.bergsma@ziggo.nl.
Meer informatie van tennisvereniging Weningewalde vindt je op onze website:
www.wijnjewoude.net/weningewalde/weningewalde.htm.

Musical Mozes
Dit weekend gaat het gebeuren: de opvoering van de musical Mozes!
Het wordt mooi……..het wordt prachtig!
Wilt u ons financieel steunen, dan kan dat natuurlijk,
het wordt zelfs zeer op prijs gesteld. Ons
rekeningnummer is: 127161376 t.n.v: J.P. Klimp o.v.v:
gift musical Mozes. Bijvoorbaat hartelijk dank en
geniet vrijdag, zaterdag en zondag van het musical
gebeuren in mfc de Swingel.
Voor inlichtingen: Bertha Langhout(tel:481772 ) en
Jeannet Rozema (tel:541086)
www.musicalwijnjewoude.nl.

OBS it Twaspan van zeer zwak naar
bovengemiddeld.
Het landelijk gemiddelde voor de Cito eindtoets ligt om en nabij de 535. Dat was ook de
score die dit jaar doorsnee verwacht werd van de leerlingen uit groep 8 van OBS it
Twaspan in Wijnjewoude. De werkelijk behaalde uitslag was beduidend hoger. Een
uitstekend resultaat, dat beschouwd kan worden als de beloning voor 4 jaar hard
werken en het bewijs dat het leerlingvolgsysteem zijn vruchten afwerpt.
Een hoge cito-score hoeft natuurlijk niet
direct iets te zeggen over de kwaliteit van
de school: als je toevallig een klas vol
slimme kinderen hebt dan scoor je
automatisch hoger.
Een kwalitatief goede school zorgt er voor
dat iedere leerling zijn of haar niveau
haalt. Het bijzondere van de score die
groep 8 van it Twaspan dit jaar haalde is
dat ze een stuk hoger ligt dan verwacht
werd. Dat betekent dat zichtbaar wordt
dat de school zich verbeterd heeft.
Het is nog maar een paar jaar geleden dat
de school het stempel 'zeer zwak' van de
onderwijsinspectie kreeg. De kwaliteit
van het onderwijs moest omhoog. Er
moest veel veranderen, de inspectie zat
er bovenop.
In de afgelopen 4 jaar zijn lesmethoden

vervangen en is een leerlingvolgsysteem
geïmplementeerd. Alle kinderen worden
gedurende hun school-loopbaan regelmatig getoetst, waarmee de ontwikkeling
van het kind zichtbaar wordt.
In groep 7 doen de leerlingen de
zogenaamde entreetoets. Op basis van
de resultaten van deze toets kun je
voorspellen waar een leerling een jaar
later ongeveer zal staan als de CITO toets
afgenomen wordt. Aan de hand van de
resultaten van de entreetoets bepaalt de
leerkracht op welke punten een leerling in
groep 8 nog bijgespijkerd kan worden. Dit
is het afgelopen schooljaar dus erg
succesvol gebleken: de verwachting op
basis van de entreetoets werd door de
eindtoets ruim overschreden.
Zowel de leerlingen als de leraren zijn met
recht trots op het behaalde resultaat.

Boeken en Platenmarkt
Wij zijn weer van plan om op d.v. zaterdag 2 mei een boeken en platenmarkt te houden
van 's morgens 9 uur tot 's middags 14 uur in het gebouw Trefpunt achter de Ger. Kerk,
Merkebuorren 34.
Hebt u nog boeken- platen- cd's of dvd's over? Dan mag u ze brengen naar Loksleane 1
of bel 481584 dan komen wij ze halen.
Zangvereniging „Looft den Heer“.

Volleybalvereniging DWS
Zo zijn we alweer bijna aan het einde van het volleybal seizoen.
Zijn er voor het nieuwe seizoen nog mensen die graag willen volleyballen kom gerust
eens kijken of mee trainen. Dames trainen op maandagavond 20.30 uur en Heren
dinsdagavond om 19.30 uur.
Dit jaar is er in samenwerking van D.W.S. en het dorpsfeest weer een stratenvolleybal
toernooi. Zoek in uw straat alvast mensen om een team te vormen.
In de volgende Bân meer nieuws hierover.
De Balsponsor voor de maand april is: Bloemen & Kadohuis Wilma.
Standen:
Dames 1
Dames 2
Heren 1
Heren 2

6de plaats
9de plaats
12de plaats
10de plaats

Wedstrijdschema
Donderdag 2 april
19.15 uur
DWS ds 2
19.15 uur
DFS hs 2
20.15 uur
DWS ds 1
20.15 uur
De Roeken dv hs 3

-Suameer ds 1
-DWS hs1
-SC Boornbergum ds 1
-DWS hs 2

Harkema
Westermar
Harkema
De Doelstien

Donderdag 16 april
19.15 uur
VV DSO ds 3
20.15 uur
DWS hs 1
21.15 uur
DFS ds 2
21.15 uur
DWS hs 2

-DWS ds 2
-SCS hs 1
-DWS ds 1
-DFS hs 3

De Swingel
De Swingel
Westermar
Westermar

Buurtvereniging Welfingstrjitte
Maandag 16 maart hadden we onze jaarvergadering. Voor na de pauze hadden we een paar
vrijwilligers uitgenodigd van het W.M.O. en het Dorpssteunpunt. Hierdoor hebben we wat meer
een idee gekregen van wat er eigenlijk mogelijk is en waarbij ze je kunnen helpen.
Door zo'n avond te organiseren word het wat makkelijker om bij hen binnen te lopen.
Elke woensdagochtend van 10.00-12.30 uur zijn er mensen van het Dorpsteunpunt aanwezig in
De Swingel.
Ze zijn er voor de mensen van het dorp en het is de bedoeling dat er ook gebruik van wordt
gemaakt. Mensen weten soms niet waar ze recht op hebben. Misschien ook een aanrader voor
andere buurten om hen uit te nodigen.

Het bestuur
De situatie van de dakloze analfabeten
is niet om over naar huis te schrijven.
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Votum Nostrum

2009

Op D.V. 17 mei 2009 bestaat CBS Votum Nostrum
in Wijnjewoude 100 jaar.
Dit heuglijke feit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan, vandaar deze oproep aan
“oud” onderwijzers, leerlingen, bestuursleden en/ of een ieder die zich bij de school
betrokken voelt.
U kunt zich opgeven voor een reünie op zaterdag 16 mei 2009.
(opgave voor 1 mei 2009)
Wilt u ook familie, vrienden en kennissen informeren over deze dag, vooral aan
mensen die niet meer in Wijnjewoude wonen en toch met onze school verbonden zijn
geweest.
Wilt u bij het opgeven vermelden: naam, volledig adres, emailadres, geb. datum,
ja/nee meedoen aan broodmaaltijd.
Ook zijn wij nog op zoek naar foto's over uw schooltijd of uit lang vervlogen tijd van
school.
Deze kunt u digitaal aanleveren op het e-mail adres.
U kunt zich aanmelden via: e-mail: tkiers@zonnet.nl tel.: 0516-541283 postadres:
M. Kiers- de Vries, Duerswâldmerwei 19, 9243 KA Bakkeveen
Vrijdag 15 mei: feestdag voor de kinderen die nu op school zitten.
Zaterdag 16 mei: programma reünie
14.00 uur aanvang
14.15 uur opening door bestuur
14.30 uur schoolband
14.45 uur sprekers
15.00 uur gezellig samenzijn en bezichtigen schoolgebouw (oude foto's)
18.00 uur broodmaaltijd
20.00 uur afsluiting van de dag
Zondag 17 mei: dankdienst in de Gereformeerde Kerk om 9.30 uur en koffiedrinken na de dienst.
Verdere informatie is te vinden op de site van Votum Nostrum:
www.votumnostrum.nl De broodmaaltijd kost €15,- p.p. hierbij inbegrepen zijn ook
twee consumptiebonnen voor een drankje in de middag.
De reüniecommissie

V.V.V. ''Duurswoude'' te Wijnjewoude
Op 9 maart j.l. hebben wij onze ledenvergadering gehouden bij café de Alde Merke.
Helaas was de opkomst erg mager. De voorzitter opende de vergadering en heette ons
allen welkom. De heer Stoker heeft de notulen en het jaarverslag van 2008 voorgelezen, hier waren geen op en aanmerkingen over.
Penningmeester Pieter Rooks doet ons verslag over de
inkomsten en uitgaven van 2008. Na dit gecontroleerd te
hebben door J. Miedema en R. Stoker blijkt dit in orde te zijn.
Bestuursverkiezing: Germa v.d. Wal was aftredend maar
herkiesbaar en heeft dit aangenomen.
Verder kwam er nog op tafel dat de
wandeltocht van 10 januari een succes
was en zeker voor herhaling vatbaar is.
Ook is er een vaste datum gekomen voor
het ringrijden in ons dorp, dat is de eerste
zaterdag van augustus geworden.
Om 22:10 uur sluit de voorzitter de
vergadering en wenst ons ieder wel thuis.
Hierbij geef ik u al de data die bij ons
bekend zijn voor de activiteiten van dit
jaar.
De rommelmarkten zijn dit jaar op :
1 april – 6 mei – 3 juni – 1 juli – 5 augustus
2 september en 7 oktober. Deze worden
gehouden van 14:00 uur tot 18:00 uur.
De avondmarkten vallen dit jaar op :
17 juni – 15 juli en 19 augustus.
De markt van Juni valt tegelijk met het
dorpsfeest, dus dat wordt een gezellige
boel in het dorp.
De markten vinden plaats op het

evenementen terrein, aan de Te Nijenhuiswei.
Alle keren gaat de slagboom een uur van
te voren open.
De fietsvierdaagse wordt dit jaar gehouden op: 21 t/m 24 juli. Zoals vanouds
begint hij op een dinsdag (de 21e).
Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen
heeft het ringrijden een vaste datum
gekregen, de eerste zaterdag van augustus, dit jaar is dat 1 augustus.
Wilt u iets bekend maken, ons informatiebord leent zich hier voor. U kunt de sleutel
ophalen bij Wietse Stoker, Merkebuorren
89.
Het Bestuur.

Jubileumjaar Meinsma
wordt gevierd met fietsfeest
Het jaar 2009 is voor Meinsma Fietsen opnieuw een jubileumjaar. Jaap Meinsma heeft
het familiebedrijf dit jaar officieel 40 jaar op zijn naam staan. Het bedrijf dat in 1904
opgericht werd door zijn vader Hans nam hij in 1969 over. 'It is wol opnij een feestje
wurdich' aldus Jaap. Niet alleen het zakelijk jubileum is dit jaar een feit, ook is hij dit jaar
40 jaar getrouwd met zijn jeugdliefde en buurmeisje Anneke Leffring. Samen hebben zij
zich jarenlang ingezet voor het bedrijf. Anneke droeg zorg voor de winkel terwijl Jaap er
voor de fietsen was. Hoewel Anneke niet meer dagelijks in de winkel te vinden is,
springt zij regelmatig nog wel even bij als het druk is.
Zoon Hans heeft inmiddels samen met zijn vader Jaap de dagelijkse leiding over het
bedrijf. 20 maart jl. is Hans getrouwd met Inge Breedijk. Dat was het eerste feest dit jaar.
In november 2008 is Janco van der Lei in dienst gekomen en vanaf die tijd zetten zij
gezamenlijk hun schouders onder dit mooie familiebedrijf!
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei a.s. organiseren zij een fietsfeest met diverse
activiteiten. Vrijdag 1 mei is de promotie-truck van de electrische Sparta ION aanwezig. U kunt beide dagen uitleg krijgen over de elektrische fietsen en een proefrit
maken op een van de elektrische fietsen die klaarstaan om er een proefrit op te
beleven. Ook de elektrische fietsen van Gazelle en Batavus zijn aanwezig!
De mountainbikes van Merida staan deze dagen ook in de spotlights. De omgeving van
Wijnjewoude alleen al nodigt uit om op de mountainbike het bos in te gaan. Er staan
Merida mountainbikes voor u klaar en er is een klein parcours uitgezet waar-op u het
fietsen op een mountainbike kunt beleven.
Er zijn zo'n 50 fietsen op voorraad die met hoge kortingen verkocht worden. Maar
omdat er dit jaar twee keer een 40-jarig jubileum te vieren is, ontvangt u bij aan-schaf
van een nieuwe heren- of dames-fiets (model 2009) maar liefst 2x € 40,- dus € 80,korting!
Hoewel het vooraanzicht van de winkel het niet doet vermoeden, heeft Meinsma ook
nog een loods waar meer dan 200 gebruikte fietsen op voorraad staan, reden
genoeg om deze dagen eens een kijkje te gaan nemen. Voor de kinderen is er een
springkussen aanwezig en onder het genot van een kopje koffie kunt u al het
spektakel eens goed bekijken!
Kijk voor meer informatie op www.meinsma-fietsen.nl!

Dorcaskledingactie
Kledinginzameling en garage verkoop (rommelmarkt spullen) t.b.v. Dorcas.
Op 18 april vanaf 9.30 tot 17.00 uur.
Bij Fam. Karssen Opper Haudmare 11 Wijnjewoude
Vorig jaar hield Dorcas voor het eerst de kledingactie. Het was meteen een groot
succes.
Dit jaar willen wij ook meedoen. Want de vraag naar kleding is zeer groot. Met deze
actie hoopt Dorcas het inzamelen van kleding een extra impuls te geven. Ook willen
we een garage verkoping houden.
Met o.a. kinderspeelgoed, kinderkleding, huishoudartikelen, gebreide sokken,
glaswerk, boeken, enz.
U bent van harte welkom.
Samen in actie voor de allerarmsten!!
Meer info: www.dorcas.nl
Giften zijn welkom op giro 2500 Dorcas Hulp Andijk.
Dorcasdepot:
Fam. Karssen
Opper Haudmare 11
Wijnjewoude
Tel .481758

Voorraadkist:
Fam. Bruinsma
Merkebuorren 51
Wijnjewoude
Tel. 481372

Ouderensoos Wijnjewoude
Onze laatste soosmiddag van dit seizoen ligt weer achter ons.
Dhr. van Nieff heeft ons prachtige dia's laten zien van het natuurgebied de Drentse Aa,
vergezeld van een goed verhaal.
Wat is dit een mooie omgeving. Een prachtig natuurgebied met heel veel vogels, maar
ook andere dieren. Al met al een heel gezellige middag. We hopen komend najaar weer
in gezondheid te beginnen met ons jaarlijkse busreisje. Waarheen?
Deze zomer alle goeds toegewenst. Hopelijk zien we elkaar in het volgende seizoen
weer.
Het bestuur.

Lentekind
Tekst: Ludo Verbiest

't Is een herinnering zoals zo vele,
maar deze ene laat me niet los:
Wanneer in 't voorjaar de vlinders spelen,
dan denk ik weer aan die dag in 't bos.
Daar bij een huis als van Hans en Grietje
zag ik een kind zitten, heel alleen:
Haar kleine stem zong een lenteliedje
voor duizend vlindertjes om haar heen.
En duizend vogels zijn toen gekomen
en zongen vrolijk haar liedje voort;
Het schalde juichend door duizend bomen,
en heel de wereld heeft dat gehoord.
En overal bleef men even luist'ren
en een moment was 't rumoer verstomd.
Want zelfs de mensheid moet even fluist'ren,
wanneer voor 't eerst iets van 't voorjaar komt.
Maar ik alleen heb dat kind zien zingen,
daar in dat woud, op zie zonnedag
Ik zag haar aan, en mijn ogen vingen
uit blijde ogen een lichte lach.
En dat is al, wat mij is gebleven;
die lichte lach, als een snelle groet.
Maar 'k heb nog nooit van mijn hele leven
de lente zo van dichtbij gevoeld.

20 jaar Speel-o-theek “Hakkepuf” Wijnjewoude
Dit voorjaar is het 20 jaar geleden dat in Wijnjewoude een speel-o-theek werd
opgericht. Reden voor een feestje!
Om dit te vieren komt de paashaas op
donderdag 9 april 2009 van 15.00 tot
16.00 uur bij de Speel-o-theek. Hij neemt
voor alle kinderen een paassurprise mee,
dus kom allemaal langs! Er is limonade
voor de kinderen en koffie of thee voor de
ouders.
Kinderen die nog geen lid zijn, mogen
natuurlijk ook komen. Misschien kunnen
zij hun ouders overhalen lid te worden.
Dat kan tijdens de jubileumdag namelijk
zeer voordelig:
wie op 9 april 2009 lid wordt, betaalt
slechts 5 euro voor de rest van 2009! Met
onderstaande bon is het ook mogelijk
eerst een keer gratis speelgoed te lenen,
om het eens te proberen.
Mocht u denken: “Onze kinderen hebben
speelgoed genoeg!”, wat in veel gevallen
waar zal zijn, toch kan zelfs dan het
lidmaatschap van de Speel-o-theek
zinvol zijn: Een lidmaatschap is erg
handig om speelgoed of spelletjes eerst
uit te proberen voor je het echt gaat
kopen. Of groot sta-in-de-weg-materiaal:
dat kun je een paar weekjes lenen en dan
gewoon weer terug brengen. Ook voor
pake's en beppe's (of opa's en oma's) die
zo nu en dan op de kleinkinderen passen,
is een lidmaatschap ideaal: zij hebben
iedere keer weer ander speelgoed zonder
alles te hoeven kopen! En een lidmaat-

schap kost per gezin slechts € 10,- per
jaar. Vergelijk dat maar eens met een
bezoekje aan de speelgoedwinkel!
Officiële gastouders kunnen de lidmaatschapskosten eventueel terugvorderen
via Timpaan.
We hebben verschillende soorten speelgoed: spelletjes, muziekinstrumenten,
buitenspeelmateriaal, babyspeelgoed,
constructiemateriaal als Lego en K'nex,
Playmobil, verkleedkleren en sinds kort
ook een PSP, Nintendo DS, XBOX 360,
kinderlaptops en nog veel meer.
Het werkt eigenlijk net als een bibliotheek:
je kunt speelgoed lenen voor een periode
van 3 weken en verlenging van de leentijd
is bijna altijd mogelijk. Per gezin mag je
elke keer 1 artikel per kind lenen + een
spelletje of puzzel extra, dus een gezin
met 2 kinderen mag iedere keer 3 dingen
meenemen.
De Speel-o-theek zit in De Swingel,
Meester Geertswei 4, in de 2e zaal en is
tijdens schoolweken iedere donderdag
open tussen 15.00 en 16.00 uur.

BON
voor een keer gratis speelgoed lenen bij Speel-o-theek Hakkepuf in Wijnjewoude
Naam :
…………………………………………………………………………………………
Adres :
…………………………………………………………………………………………
Datum :
…………………………………………………………………………………………

Pinksterfeest
Ook dit jaar wordt van 29 mei – 1 juni het Pinksterfeest gevierd. Het is voor de 31ste
keer dat de gezamenlijke kerken uit Bakkeveen, Frieschepalen, Wijnjewoude en
Ureterp dit evenement met veel zang en muziek, maar ook hobbymarkt, fiets- en
wandeltochten in en rond de bossen van Wijnjewoude organiseren. Met veel plezier
wordt er door tientallen vrijwilligers al een aantal maanden voorbereidingen getroffen
om van het Pinksterfeest weer een geslaagd evenement te maken. Maar ook uw hulp is
nodig, want op 8 mei a.s. houden wij een huis-aan-huis aktie waarmee wij zoveel
mogelijk koeken hopen te verkopen om zo het evenement financieel gezond te houden.
Ook zult u ons tegenkomen bij braderieën, rommelmarkten en andere evenementen in
de omgeving om zo onze bekendheid nog groter te maken. Voor verdere informatie
over het Pinksterfeest verwijzen wij u naar de Pinksterkrant, die halverwege mei weer
huis-aan-huis verspreidt gaat worden en naar onze website www.pinksterfeest.org. Wij
bevelen de huis-aan-huis aktie van harte bij u aan en hopen u weer op een of meerdere
Pinksterdagen te mogen begroeten in Wijnjewoude.
St. Pinksterfeest Wijnjewoude,
Jannie van der Vaart

Oud ijzer actie
Van 14 – 18 apr. a.s. is er weer een oud ijzer- en en andere metalen actie. U kunt die
brengen bij Ri-Ja, Weinterp 22a Wijnjewoude. (openingstijden: van 9-17 uur en op
zaterdag tot 12 uur) met vermelding dat het voor het Pinksterwerk is, dan worden de
goederen daar verzameld. U kunt ook contact opnemen met dhr. K. Postma, tel. 0512301213 en wij halen het in overleg met u op.
Wij wachten op uw reactie!
De actiegroep
St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
April
5
10
12
19
26
Mei
3

09.30 uur.
16.30 uur.
20.30 uur.
09.30 uur.
14.00 uur.
09.30 uur.
14.00 uur.
09.30 uur.
14.00 uur.

ds.Tempelman
ds. Prins
ds. W.B. van der Wal
ds. W.B. van der Wal
ds. L.G. van der Heide
ds. W.B. van der Wal
ds. J.A. Vos
leesdienst
ds. W.B. van der Wal

09.30 uur.
14.00 uur.

ds. W.B. van der Wal
ds. J.A. Vos

Gereformeerde Kerk
April
5
6
7
8
9
10
12
13
19
26
Mei
3

09.30 uur.
13,45 uur.
19.30 uur.
19.30 uur.
19.30 uur.
19.30 uur.
19.30 uur.
09.30 uur.
13.45 uur.
09.30 uur.
09.30 uur.
13.45 uur.
09.30 uur.
13.45 uur.

ds. A. Elverdink, Jistrum, Voorber. Heilig Avondmaal.
ds. S. Poelman, Harlingen.
dienst in Hemrik
dienst in Hemrik
Zangdienst.
Witte donderdag, Heilig Avondmaal.
ds. J. van der Veen, Heerenveen, gezam. met Hemrik.
Goede Vrijdag, ds. A. Elverdink, Jistrum.
1ste Paasdag, ds. F. de Jong, Drachten
ds. A. Elverdink, Jistrum.
2de Paasdag, dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezamenlijke dienst.
ds. D. C. Hellinga, Urk.
ds. T. J. Oldenhuis, Emlichheim.
ds. E. Terpstra, Drogeham.
ds. A. Elverdink, Jistrum.

09.30 uur.
19.30 uur.

ds. R. R. Maathuis, Werkendam.
ds. M. Klomp, Nijbeets, Jeugddienst.

Hervormde Gemeente
April
5
5

09.30
13.45

Duurswoude Ds. J.H. Dekkers, Wierden.
Duurswoude Ds. J.H. Dekkers, Wierden.

10

19.30

Weinterp Ds. J.H. Dekkers, Wierden.

12
12

09.30
13.45

Weinterp Ds. J.H. Dekkers, Wierden.
Weinterp Ds. J.H. Dekkers, Wierden.

13

09.30

Geref. kerk Dhr. H.J. Brouwer, Rouveen.

19
19
26
26
Mei
3
3

09.30
19.30
09.30
13.45

Duurswoude Ds. J.H. Dekkers, Wierden.
Duurswoude Ds. H. Poot.
Weinterp Ds. L.H. Voschezang, Schoonhoven.
Weinterp Ds. L.H. Voschezang, Schoonhoven.

09.30
13.45

Duurswoude Dhr. T.J. Lucas, IJsselmuiden.
Duurswoude Ds. J.H. Dekkers, Wierden.

Dorpsagenda
April
6, en 8 Paasworkshop bij Leny Bouma
4 en 5 Musical Mozes in de Swingel
7
Klaverjassen in café de Alde Merke
9
Feest 20-jarig bestaan Speel-o-theek. Vanaf 15:00 uur.
14 Start oud ijzeractie Pinksterfeest
15 Dagboottocht Zonnebloem
17 Meidenspel, jongerenwerk Wijnjewoude
18 Open dag De Twa Buken vanaf 13.30.
18 Garageverkoop t.b.v. Dorcas. Vanaf 09.30 op de Opperhoudmare 11.
21 W.A.W. Avond over de kredietcrisis. Aanvang 19.30 uur.
22 BvPF. De skriuwster Wieke de Haan fertelt û.o.oer har boek "Echt moai".
Mei
1
Café touwtrekcompetitie in Frieschepalen
1 en 2 Jubileum Meinsma fietsen
2
Boeken en platenmarkt in het Trefpunt
4
Dodenherdenking georganiseerd door Plaatselijk Belang om 19:45.
6
Rommelmarkt V.V.V.
9
Groepsactiviteit, jongerenwerk Wijnjewoude
14
Pakketten inleveren voor Polen.
15
Café touwtrekcompetitie in Wijnjewoude.
16
Reünie Votum Nostrum
16
U 16 festival in Ureterp
29, 30, 31 Pinksterfeest in de bossen tussen Wijnjewoude en Bakkeveen
29
Meidenavond, jongerenwerk Wijnjewoude
Juni
5
Café touwtrekcompetitie in Donkerbroek
13 Groepsactiviteit, jongerenwerk 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 17.00uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00uur 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 de volgende werk dag tussen 16.00 uur
en 17.00 uur afgehaald worden.
Wij hebben lunchpauze van 12:30 tot 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan
wel voor spoedgevallen bereikbaar.

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

Bij de slankheidsclub zijn 3 nieuwe leden aangekomen.
Maar er zijn er ook 3 afgevallen.

