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"Nieuw Wijnjewoude".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 maart. 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 28 februari
18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 26 februari 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.

Willedei Wynjewâld
Helaas, helaas, helaas, zoals het nu staat komt er dit jaar GEEN Willedei Wynjewald!
Na onze oproep vorige maand hebben zich geen kandidaten gemeld voor aanvulling
van het bestuur. De Willedei is voor 5 jaar opgericht voor en door het dorp, en voor Elck
wat wils! Iedere vereniging, organisatie, bedrijf en particulier kan hier profijt van
hebben. Om deze reden is het wel noodzakelijk dat wij bestuurlijke handen nodig
hebben en ondersteuning vanuit de gemeenschap.
We hebben nu mensen nodig die mee willen helpen de Willedei te organiseren.
Wij kunnen niet met enkele personen dit festival organiseren. Vele handen ………….
Ga eens vragen wat het precies inhoudt en je zult merken dat het best wel meevalt om
mee te besturen. Het moet leuk (Wille) zijn om iets te mogen meehelpen organiseren.
Als er op zeer korte termijn geen bestuurlijke versterking komt dan is het voor ons niet
mogelijk om dit jaar met nog maar enkele bestuurleden dit festival te organiseren!
Maakt het jou nieuwsgierig vraag het aan:
Sietske Brouwer tel. 0516 481995. e-mail: sietskebrouwer@hetnet.nl en/of Kees
Hiemstra tel. 0516 471426. e-mail: kees.hiemstra@hetnet.nl

Berichten van Plaatselijk Belang
UITNODIGING
Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden uit
voor de ledenvergadering op maandag 23 maart 2009.
Deze zal plaatsvinden in MFC de Swingel; aanvang 20.00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Agenda
Ontvangst met koffie en thee
Opening
Mededelingen
Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 11 maart 2008
De notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in de Swingel
Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de penningmeester
Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
Bestuursverkiezing
Aftredend: geen
Rondvraag
Pauze
Welke mogelijkheden biedt de verplaatsing van de N381 Wijnjewoude?
Sluiting

Mogelijkheden
door verplaatsing N381
In de in 2007 gepresenteerde dorpsvisie
in “Wijnjewoude op koers” is o.a. aandacht besteed aan de gevolgen van de
verplaatsing van de N381 voor Wijnjewoude. Aangegeven is dat de verplaatsing veel invloed op de leefbaarheid van
het dorp Wijnjewoude in zijn geheel, de
dorpskern, Klein Groningen en het buitengebied zal hebben, waardoor het
belangrijk is hier tijdig overleg over te voeren met de betreffende instanties.
Nu het tracé van de N381 door de provincie is vastgesteld vinden wij het dan ook
belangrijk als dorp mee te denken en te
praten over de gevolgen van de verplaatsing van de N381 voor Wijnjewoude, in
het kader van de gebiedsontwikkeling
N381.

Inmiddels is een werkgroep begonnen
onze visie op de ontwikkeling van
Wijnjewoude verder uit te werken en de
knelpunten en kansen als gevolg van de
verplaatsing van de N381 te inventariseren. Wij zijn bovendien in overleg met de
gemeente Opsterland, plattelandprojecten en provincie voor deskundige ondersteuning bij het uitwerken van de plannen.
Belangrijk vinden wij het dat Wijnjewoude
een leefbaar woondorp blijft, met een sterke sociale samenhang, een rijk verenigingsleven en een op de natuur gerichte
ontwikkeling.
Om de leefbaarheid en samenhang na de
verplaatsing van de N381 verder te versterken kan worden gedacht aan:

Het ontwikkelen van nieuwbouw waardoor het dorp ruimtelijk meer samenhang
krijgt;
Het centrum van het dorp, Weinterp en
Klein Groningen meer samenbrengen;
De verkeersstromen rondom en in het
dorp verbeteren.
Meer groenontwikkeling in het dorp;
Fiets- en wandelroutes ontwikkelen;
Het dorp beter promoten.
Over de kansen en knelpunten als gevolg
van de verplaatsing van de N381 willen
we ook graag uw mening horen, zodat we
hier bij het maken van de plannen rekening mee kunnen houden. Dit kan tijdens
de ledenvergadering op 23 maart. Het programma na de pauze staat volledig in het
teken van de mogelijkheden voor Wijnjewoude door de verplaatsing van de N381.
Uw komst wordt bijzonder op prijs gesteld.

ten afgesloten die de risico's voor vrijwilligers zoveel mogelijk afdekken.
De verzekeringen zijn er voor iedere vrijwilliger die “in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van
anderen en/of de samenleving waarbij
een maatschappelijk belang wordt gediend”.
Vrijwilligers zijn verzekerd:
1. ongeacht leeftijd
2. ook bij eenmalige activiteiten
3. geen minimum aantal uren
4. ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten
5. Vrijwillige brandweerlieden, mantelzorgers en stagiaires vallen niet
onder de vrijwilligersverzekering.

De gemeente heeft een Vrijwilligersbasispolis en een Vrijwilligerspluspolis afgesloten. De basispolis bestaat uit een ongevallen en een persoonlijke eigendommenverzekering en een aansprakelijkInteractieve kaart N381
Op de website van het project N381 van heidsverzekering voor vrijwilligers. De
de provincie Fryslân is sinds kort naast pluspolis bestaat uit een aansprakelijkalle overige informatie over het project heidsverzekering voor rechtspersonen,
N381 een interactieve kaart te vinden. Op een bestuurdersaansprakelijkheidsverde interactieve kaart is voor het vastge- zekering voor vrijwilligers, verkeersaanstelde trace van de N381 via kaarten, sprakelijkheid voor rechtspersonen en
foto's, tekeningen, filmpjes en beschrij- een rechtsbijstandverzekering voor vrijvingen aangegeven welke maatregelen willigers.
worden getroffen. De kaart geeft een Voor meer informatie kan contact worden
goed beeld hoe de weg er in de toekomsti- opgenomen met Arjen de Boer van de
ge situatie uit gaat zien. De interactieve gemeente Opsterland (tel. 0512-386279,
kaart is te vinden op de website van de pro- of e-mail arjen.boer@opsterland .nl). Een
claimformulier kan worden gedownload
vincie: www.frlan.nl/binfo4/n381/n381.html
op www.opsterland.nl. Ook in de Woudklank en op de website van de gemeente
wordt de vrijwilligersverzekering onder de
Vrijwilligersverzekering
Vanaf 1 januari 2009 zijn alle vrijwilligers aandacht gebracht.
in de gemeente Opsterland tijdens hun
vrijwilligerswerk verzekerd via de ge- Wij stellen het op prijs dat de gemeente op
meente. De gemeente vindt het belangrijk deze wijze het verrichten van vrijwilligersdat mensen vrijwilligerswerk doen en werk stimuleert. Voor de verenigingen
heeft daarom twee verzekeringspakket- betekent het mogelijk dat afgesloten verzekeringen kunnen worden opgezegd.
Bestuur Plaatselijk Belang

V.V.V. 'Duurswoude' te Wijnjewoude
10 januari j.l. hebben wij voor de eerste keer een wandeltocht gehouden
in en om de bossen van Wijnjewoude. Ondanks de andere winter
activiteiten o.a. toertochten en hardrijden, waren er toch 65 wandelaar.
Deze konden genieten van een wandeling in het prachtige winterweer,
want dat was het. Na afloop even bijkomen bij de Stripe onder het genot
van een lekkere kop snert met toebehoren.
Gezien de reacties van de wandelaars (deze waren zeer positief) hopen
we volgend jaar weer een wandeltocht op touw te zetten.
De V.V.V. houdt haar ledenvergadering op maandag 9 maart om 20.00
uur bij café de Alde Merke. Graag tot dan.
Het bestuur.

Volleybalvereniging DWS
Wedstrijdschema:
Donderdag 12 februari
20.15 uur
DWS heren 2

-

De Roeken/DV de Swingel

Donderdag 26 februari
19.15 uur
Wez Handich DS2
20.15 uur
DWS hs1
21.15 uur
DWS hs 2
21.15 uur
Hujades ds 3

-

DWS ds 2
Kwiek hs 1
R.S.O. hs 2
DWS ds 1

Donderdag 5 maart
19.15 uur
DWS ds 2
20.15 uur
DWS ds 1
19.15 uur
BSV hs1

-

vv Tijnje ds 1 de Swingel
vv D.S.O. ds 2 de Swingel
DWS hs1
de Boppeslach

de Swingel
de Swingel
de Swingel
De Leegens

Activiteiten Witte Kerk Hemrik – februari/maart
In februari en maart staat er weer veel te gebeuren op het podium van de Witte Kerk
Hemrik. Er is een gevarieerd programma; poppentheater, een lezing en natuurlijk de
muziek die prachtig tot haar recht komt in de Witte Kerk. Voor elke activiteit geldt:
aanvang 15:00 uur. Entree € 5,00 euro p.p. inclusief koffie/thee, t/m 12 jaar €1,00 p.p.
tenzij anders vermeld. We zien u graag bij één van onze voorstellingen!
25 januari – Fryslân Brass –
Intermezzo (Koffieconcert)
Op zondagmorgen 25 januari vindt in de
Witte Kerk te Hemrik een dubbelconcert
plaats van vocaal ensemble Intermezzo
en koperensemble Fryslân Brass. Beide
ensembles brengen een gevarieerd
repertoire, waarbij het plezier van het
podium af zal stralen.
Aanvang: 10:30 uur.
1 februari - Poppentheater Punch
Poppentheater Punch speelt het klassieke Jan Klaassenspel met handpoppen,
op de traditionele manier, met de vanouds
bekende figuren die daar bij horen. De
verhalen zijn van deze tijd en geschikt
voor basisschoolleerlingen.
Entree: €5,00 p.p. inclusief koffie/
thee/fris.
8 februari - Fiifrisom-Winter
wûnder wrâld - Adri de Boer
Het koperkwintet Fiifrisom en zanger Adri
de Boer komen met hun programma
Winter Wûnder Wrâld. Beide spelen uit
eigen repertoire, maar ook samen en die
verrassende combinatie staat garant voor
een aangename middag. Voor meer info
www.fiifresombrass.nl
15 februari - Nanne Kalma en
Nakie van der Meer-"Moai mei dy“
Het duo Nanne Kalma en ankie van der
Meer komt met "Moai mei dy". Eigen
liedjes en Friese gedichten van o.a. Tiny
Mulder over komische voorvallen uit het
dagelijkse leven, maar ook over de
geschiedenis en de zeevaart.

22 februari - Lezing over de
schoolplaten van Cornelis Jetses
(koffielezing)
De heer van der Mei heeft zich jarenlang
verdiept in het leven en werk van Cornelis
Jetses, de tekenaar van het dagelijks
leven rond 1900. Boeiend vertelt hij over
het zaakonderwijs op de lagere school.
Aanvang: 10:30 uur.
1 maart - Musica per tutti
Musica per tutti bestaat uit vijf zangers
(twee dames en drie heren) die a capella
en met pianobegeleiding een gevarieerd
programma brengen met vooral klassieke
muziek, maar ook het lichtere repertoire
komt aan bod.
7 maart - Maria van der Meulen en
Jan Andries Dijkstra
Maria van der Meulen en Jan Andries
Dijkstra spelen piano, orgel en dwarsfluit.
Ze zorgen voor muzikale verrassingen en
voor bijzondere composities.
Aanvang: 20:00 uur.
8 maart - De Baggelbaksjongers
De Baggelbaksjongers (het koor van
museum It Damshus uit Nij Beets) zingen
onder leiding van Willem Zijlstra Friese
volksliedjes over de geschiedenis van het
veen, Nij Beets en strijdliederen.
Reserveren of meer informatie?
Kijk op www.wittekerkhemrik.nl !

Fiifresom Brass, Adri de Boer en Ido Gerard
Kempenaar met het programma:
“Winter Wûnder Wrâld”
Op zondagmiddag 8 februari 2009 's middags om 15.00 uur geven “Fiifresom Brass” en
de Friese troubadour Adri de Boer in samenwerking met slagwerker Ido Gerard
Kempenaar een uniek concert in de Witte Kerk Hemrik. Het programma wat zij ten
gehore brengen is getiteld “Winter Wûnder Wrâld”. Een prachtig totaalprogramma dat
menig luisteraar zal ontroeren.
Winter Wûnder Wrâld, een niet alledaagse maar wel een zeer bijzondere
combinatie: Friese nummers die je tot in je
ziel raken in een combinatie van zang,
koper en percussie! Prachtige liederen,
soms zeer ingetogen, op een ander
moment weer feestelijk en uitbundig met
soms daarbij een muzikaleknipoog ;-)
Na een zeer succesvol eerste seizoen
zetten Fiifresom Brass, Adri de Boer en
Ido Gerard Kempenaar hun samenwerking voort. Het aantal nummers voor deze
combinatie breidt zich inmiddels gestaag
uit. Tal van bekende componisten en
arrangeurs hebben inmiddels hun samenwerking verleend aan dit project. We
noemen bv. Menno Haantjes en Feike
van Tuinen.
Toekomstplannen zijn er met dit programma volop. Zo zal er in februari 2009 een
CD van deze combinatie opgenomen
worden en bestaat er het plan om het
programma uit te breiden naar het voorjaars/zomerseizoen. Kortom: Winter
Wûnder Wrâld, mis het niet!
Fiifresom Brass is een koperkwintet en
werd in de zomer van 2004 opgericht met
als doel het uitvoeren en promoten van
goede koperblaasmuziek. Ze geven
concerten, werken samen tijdens concerten met bv. organisten en koren en
verlenen medewerking aan CD, DVD en
TV opnames. In februari 2008 werd een
zeer succesvolle opname gemaakt door
Omrop Fryslân van een gedeelte van het
programma Winter Wûnder Wrâld.
Een aantal van de leden van het ensem

ble schrijft zelf ook arrangementen voor
het kwintet.
Het kwintet bestaat uit Siemen Hoekstra
en Piet Bergsma op trompet/bugel, Tjipke
Pasma hoorn, Wessel Bruggink trombone en Helfred van der Veen op tuba.
Adri de Boer is een Friese troubadour.
Adri is heel bekend geworden door twee
keer het Friese songfestival “Liet” te
winnen. Bekende albums van hem zijn:
“Tinzen en fantasy”, “De waarmte fan
desimber” en “Jongesjierren”.
Tijdens zijn optredens begeleidt Adri
zichzelf op gitaar of piano. Zijn repertoire
bestaat uit een mix tussen gezellige en
serieuze nummers en soms een “meezinger”.
Veel van zijn nummers schrijft hij zelf vaak
afgewisseld met teksten van Giny
Bastiaans, Jurjen van der Meer, Sikke
Marinus, Simy Sevenster en Marre
Steinvoorn waarbij Adri dan zelf weer de
muziek componeert.
Ido Gerard Kempenaar is een professioneel slagwerker in het dagelijks leven.
Tevens is hij docent en dirigent van een
aantal orkesten en een koor. Hij zal op
verschillende percussie instrumenten
zoals marimba, vibrafoon en drums
Fiifresom en Adri begeleiden wat een
bijzonder mooie klankkleurcombinatie
geeft.

Muziekuitvoering “Eensgezindheid”
De uitvoering van drumband en muziekvereniging “Eensgezindheid” uit Hemrik wordt
dit jaar gehouden op zaterdag 14 maart. U zult deze avond veel populaire nummers
kunnen beluisteren, o.a. van Abba, Elvis en de Beatles, daar het thema “Hits” luidt.
Beide verenigingen treden gezamenlijk op met het bekende stuk: ”Dromen zijn bedrog”
van Marco Borsato.
De avond zal verder gevuld worden met het optreden van het trio “Swart-Wyt” (met
Bauke v.d. Woude). Hun repertoire bestaat uit zelfgemaakte liedjes in het fries en
stadsfries.
De uitvoering begint 's avonds om 8 uur en vindt plaats in het multifunctionele centrum “
De Bining” in Hemrik. Donateurs hebben vrije toegang.

Dorpssteunpunt
In februari 2008 is ons Dorpssteunpunt geopend. U kunt op woensdagen tussen 10.00
en 12.30 uur bij ons binnenlopen met uw vragen, maar ook als u even een praatje wilt
maken bij een kop koffie of thee. U kunt dan eens kijken wat we zoal aan foldermateriaal
hebben liggen, bijvoorbeeld over maaltijdvoorzieningen, vrijwilligerswerk en
mantelzorg.
In de Bân van januari is u beloofd dat er een thema-avond over Veiligheid en Subsidies
zou worden georganiseerd op 3 februari, voor alle inwoners van Wijnjewoude. Helaas
hebben we deze belofte niet na kunnen komen, dit vanwege organisatorische redenen!
We zijn druk bezig met het regelen van een nieuwe datum, vanzelfsprekend geven we
hier zo snel mogelijk bekendheid aan.
De buurtverenigingen krijgen uitnodigingen voor deze avond, en zoals vermeld zullen
we door het dorp verspreid tijdig posters ophangen.
We hopen deze avond vele inwoners te kunnen ontvangen!
Tot ziens in de Swingel!
Alie Blaauwbroek.

Het weer in Wijnjewoude in 2008
“Gjin bysûnder jier” kenschetst onze weerman Feite Feenstra het jaar 2008. Maar er
was een lichtpuntje zegt hij, want “desimber hat in soad goedmakke, mei moai
winterwaar”. En dat hebben we kunnen merken aan de winterperiode die eind
december begon en velen de kans bood weer eens te schaatsen.
Januari begon mistig, met lichte vorst.
Maar later werd het nat. In de periode van
17 tot 21 januari viel liefst 86,5 mm
neerslag. In de hele maand viel 143 mm
neerslag, waarvan op één dag in de vorm
van sneeuw. De laagste temperatuur
werd op 2 januari gemeten, toen het –1,7
graad werd. De hoogste temperatuur was
op 18 januari, toen het 11 graden werd.
Vooral op 21 januari was het erg zacht,
met 's nachts 11 graden. “Te wiet en te
sêft, mei 5,6 graad gemiddeld. Allinnich
2007 en 1975 wiene noch sêfter” zegt
Feenstra over januari.
Februari was een droge maand, met 48
mm neerslag. De maand kende liefst 18
droge dragen.
Erg koud werd het niet, met een laagste
temperatuur op 17 februari, toen het -4
graden werd. “Op 15 febrewaris hiene wy
foar it earst sûnt 4 jannewaris wer froast”,
aldus Feenstra. De hoogste temperatuur
werd op 11 februari gemeten, toen het 12
graden werd. “It wie sa seft dat de minsken bûten op it terras sieten”. Opvallend
was de luchtdruk op 16 februari, met
1046,7 milibar. “Sûnt het begjin fan de
waarnimmingen stie it waargles noch nea
sa leech”.
De winter van 2007/2008, gerekend van
december tot en met februari, was zacht,
met een gemiddelde van 4,6 graad en 215
uren zon (45 uur meer dan gewoonlijk).
“De 11e prutswinter op'e rige” aldus
Feenstra.
Maart begon onstuimig. “Maart sette yn
mei swiere tonger en hagel” vertelt
Feenstra. In maart viel 121 mm neerslag.
De maand kende 6 droge dagen.
Gedurende 5 nachten vroor het licht. Op
23 maart werd de laagste temperatuur

gemeten, toen het – 3 graden werd. Op 31
maart werd de hoogste temperatuur
gemeten, met 12 graden. “It wie in wiete
moanne en oan'e kâlde kant” noemt
Feenstra de maand.
April was een droge maand, met 34 mm
neerslag. De maand kende 16 droge
dagen en 186 uur zon, tegen gewoonlijk
165 uur. Op 7 april werd de laagste
temperatuur gemeten, met – 1 graad. De
warmste dag van de maand was 27 april,
met 22 graden. “Foar april wie it droech”
zegt Feenstra.
Mei was nog droger, met slechts 22 mm
neerslag in de regenmeter aan de Opper
Haudmare. De maand kende 19 droge
dagen. Van 3 tot 18 mei viel er zelfs geen
drup water. De laagste temperatuur werd
op 3 mei gemeten, toen de thermometer
tot 5 graden zakte. De warmste dag was
10 mei, met 27 graden. Het was ook
zonnig, met liefst 99 uur meer zon dan
gebruikelijk. Het meest opvallend was de
wind. “It waaide 632 fan de 744 oeren yn
maaie út rjochtingen tusken noard en
súdeast, wat in unikum is” aldus Feenstra.
Ook juni was een droge maand, met 27
mm neerslag. Een opvallend feit deed
zich voor, doordat Feenstra deze maand
de laagste hoeveelheid neerslag in de
provincie noteerde. In de 25 jaar dat
Feenstra het weer nu bijhoudt was dit nog
nooit voorgekomen. De verschillen in de
provincie waren groot. ”Yn Warkum foel
op 7 juni 25 millimeter delslach en by us
neat”, zegt Feenstra. Het was ook een
warme maand met een temperatuur die
op 12 dagen boven de 20 graden kwam,
waarvan op 8 dagen boven de 25 graden.
De warmste dag van de maand was 2 juni,
toen het 29 graden werd. De laagste

temperatuur werd in de nacht van 24 juni
gemeten, met 7 graden.
In juli trad een omslag in het weer op. Juli
was een natte maand met 176 mm
neerslag. Vanaf 3 juli regende het bijna
iedere dag. Het was een warme maand,
“mei in kleffe en broeiske waarmte”. Op
liefst 19 dagen werd het warmer dan 20
graden, waarvan het op 13 dagen warmer
dan 25 graden werd. De hoogste
temperatuur werd op 2 juli gemeten, toen
het ruim 33 graden werd. De laagste
temperatuur werd in de nacht van 5 juli
gemeten, toen het 11 graden werd. “It
waar feroaret” zegt Feenstra. Dit blijkt ook
uit de hoeveelheid neerslag die deze
eeuw in juli is gevallen. “Yn de lêste acht
jier foel leafst 5 kear mear as 100 mm
delslach yn de moanne july. Yn de foarige
ieuw duorre it oant 1915 foardat mear as
100 mm delslach foel en pas yn 1931 wie
5 kear mear as 100 mm delslach yn july
fallen”.
Augustus was een sombere maand, met
liefst 54 uur minder zon dan gewoonlijk.
Met 117 mm neerslag was het weer
volgens Feenstra “net folle better as Juli”.
De maand kende ook maar 6 zomerse
dagen, tegen normaal 17. De warmste
dag was 6 en 7 augustus, toen het 26
graden werd. De laagste temperatuur
werd op 16 augustus gemeten, toen het

afkoelde tot 11 graden. De maand kende
wel een paar opvallend warme nachten.
Op 1 en 2 augustus bleef het 's nachts 20
en 23 graden. Al met al waren de 3
zomermaanden aan de natte kant, met
323 mm neerslag, “en dat is wiet” aldus
Feenstra.
In september viel 48 mm neerslag. De
maand kende 17 droge dagen. Het was
gemiddeld een halve graad kouder dan
gewoon, maar wel zonniger, met 11 uur
meer zon dan gebruikelijk. 9 september
was de warmste dag van de maand met
23 graden. Op 27 september werd de
laagste temperatuur gemeten, met 5
graden. Op 4 dagen werd het warmer dan
20 graden. “In rêstige moanne” kenschetst Feenstra de maand.
Oktober was nat, met 146 mm neerslag.
Alleen op de eerste 7 dagen van de
maand viel al 82 mm., waarvan 33 mm
tussen 5 en 6 oktober. De zon scheen 113
uur, 11 uur meer dan normaal. Op 11 en
13 oktober werd de hoogste temperatuur
gemeten, met 18 graden. Op 30 oktober
vroor het 's nachts een graad, waarmee
de laagste temperatuur van de maand
gemeten werd. “Gjin stoarmen en rêstich
waar” vat Feenstra oktober samen.
In november viel 132 mm neerslag.
Slechts op 6 dagen was het droog. Vooral
11 november was een natte dag, met 48

mm neerslag. Daarmee viel de meeste
neerslag in een etmaal in het jaar 2008.
Met 55 uur zon was het een gewone
maand. De hoogste temperatuur werd op
10 november gemeten, toen het 13
graden werd. Op 24 november werd het 0
graden, de laagste temperatuur van de
maand. Het sneeuwde die dag licht. Ook
november was weer een rustige maand,
zonder stormen.
December was weer een drogere maand,
met 44 mm neerslag. “It measte wetter
foel yn'e earste helte fan'e moanne. De
leste 11 dagen foel gjin drip” aldus
Feenstra. Vanaf 19 december was het erg
zacht, met overdag 10 graden. Op 2e
kerstdag viel de winter in. Van 30 op 31
december vroor het 's nachts 7 graden, de

laagste temperatuur van de maand en
daarmee ook van het jaar. Ook overdag
bleef het op 31 december 4 graden
vriezen. Het was een bijzonder zonnige
maand, met 98 uur zon. “Een record
aantal uren zon. “Yn 1901 hie men foar it
lest safolle oeren sinne yn desimber”zegt
Feenstra.
Het jaar 2008 kenschetst Feenstra als
“tige wiet, mei 1061 mm delslach, mei in
sêfte winter, in tige droege maitiid, in wiete
en tryste simmer en in sinnige hjerst, mar
te wiet en te kald”. Samenvattend, waar
we het jaaroverzicht ook al mee begonnen, “gjin bysûnder jier”.

De hele wereld ligt op het puntje van je tong.

Lammert

Bedrijfspresentatie
MFC De Swingel
Dit keer een vreemde eend in de bijt. Geen echte bedrijfspresentatie, maar een stukje
over ons dorpshuis, Multifunctioneel Centrum “De Swingel”.
Iedereen in Wijnjewoude kent natuurlijk “De Swingel”, gelegen aan de Meester
Geertswei tussen de twee basisscholen in. Het MFC bestaat uit een sportzaal,een
gezellige taveerne voor een drankje na het sporten, vergaderzalen, een ruimte voor
sociaal cultureel werk en een peuterspeelzaal.
Wie maken er zoal gebruik
van ons MFC?
In de eerste plaats de basisscholen. It
Twâspan en Votum Nostrum die er de
gymnastieklessen geven. Andere vaste
gebruikers van de sportzaal zijn de gymnastiekvereniging Longa, de zaalvoetballers en de volleyballers van DWS aangesloten bij de NEVOBO.
De vergaderzalen worden gebruikt voor
bijvoorbeeld vergaderingen van Plaatselijk Belang, IDOP werkgroepen, buurt- en
andere dorpsverenigingen, de gemeente
Opsterland enz. De WAW, de Werkgroep
Activiteiten Wijnjewoude, organiseert een
ruim aanbod aan cursussen in een van de
zalen.
Een aparte ruimte, met een aparte
ingang, is er voor peuterspeelzaal de
Telle. Tussen de middag zorgt de tussenschoolse opvang voor leven in de brouwerij. Een speel-o-theek is ook gevestigd
in het MFC. Sinds enige tijd is de Swingel
ook het onderkomen voor het dorpssteunpunt WMO. Wekelijks kunnen inwoners
van ons dorp daar terecht met hun
vragen. In de Bân kun je hierover regelmatig lezen. Tenslotte gebruiken ook
andere instellingen zoals de Trombosedienst, en in het verleden het consultatiebureau, het MFC.

Een stukje geschiedenis.
Aan het eind van de vorige eeuw was een
verouderd en te klein dorpshuis gevestigd
in de voormalige kleuterschool, nu
huisartsenpraktijk. Ook was er een niet
toereikende sportzaal waarin vooral
sportvereniging Longa niet meer uit de
voeten kon. Dit leidde al in 1992 tot
initiatieven voor het tot stand brengen van
een multifunctioneel centrum. In 1998 kon
uiteindelijk met de bouw worden begonnen. Naast een forse bijdrage van de
gemeente heeft ook Wijnjewoude zelf een
groot aandeel geleverd, financieel én in
de vorm van zelfwerkzaamheid. Voor de
naamgeving werd iedereen uitgenodigd
met een voorstel te komen. Het werd "De
Swingel" dat zoveel betekent als"een arm
of kruk om iets in beweging te brengen".
Het MFC in de huidige vorm is geopend in
mei 2000.
Wie zorgen voor het reilen en zeilen
van het MFC?
Het MFC wordt beheerd door een stichting. Deze stichting heeft een bestuur van
momenteel 5 leden (Marion Bos, Alie
Blaauwbroek, Regina Ridder, Evert de
Boer en Henk Janssen). Het bestuur heeft
de verantwoordelijkheid voor het onder-

houd van het gebouw, het in stand houden van de sportmaterialen, de contracten met de beheerders en de huurders,
overleg met de gebruikers, contacten met
de gemeente, financiële verantwoording,
verzekeringen en ga zo maar door.
Het dagelijks beheer van de Swingel is in
handen van – wie kent ze niet – Nico en
Geesje de Haan. Zij zorgen ervoor dat de
sporters na afloop een drankje kunnen
drinken, voor de catering in de vergaderzalen, het schoonhouden van het complex en nog veel meer.
Ook heel belangrijk is de rol van de vrijwilligers. Zij zorgen voor de grote schoonmaakklussen, het verven en verrichten
van herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Afgelopen december nog, is de hele
sportzaal door vrijwilligers fris gesausd.
Het afgelopen jaar zijn, mede doordat
toen de uitbreiding van de toestelberging
is gerealiseerd, meer dan 25 Wijnjewoudsters als vrijwilliger actief geweest!

Tenslotte.
Het MFC is er voor de inwoners van ons
dorp! Wil je er vergaderen met je buurtvereniging? Dat kan. Er is al een zaal te huur
voor ongeveer 8 euro per dagdeel. Wil je
de sportzaal huren voor een sportactiviteit, een familiedag of een personeelsfeest? Ook dat kan. Neem voor incidentele huur contact op met Nico en Geesje de
Haan. Wil jouw club of vereniging meer
structureel gebruik maken van het MFC,
neem dan contact op met een van de
bestuursleden.
Tot zover de 'bedrijfspresentatie' in
vogelvlucht. Meer informatie vind je op
onze website op www.wijnjewoude.net.
En heb je ideeën over activiteiten in het
MFC, of wil je meedoen als vrijwilliger,
meld het ons! Voor ondernemers die aan
lokale PR willen doen, zijn er overigens
nog een paar mooie plekken voor een
reclamebord in de sportzaal.
Het bestuur van MFC de Swingel.

Geef de pen door
De pen doorgegeven te krijgen van je schoonzoon is leuk, maar dan moet er wel wat op
papier komen natuurlijk. Ik zal het proberen.
Mijn naam is Jannie de Graaf, geboren aan de vaart bij de Wijnjeterper sluis. Daar was
het vroeger goed wonen. 's Zomers even zwemmen in de vaart en 's winters lekker
schaatsen op het ijs. Je kon zo vanuit je huis opstappen.

Ook bij de vaart zitten vissen was fijn. Mijn
vader en broer deden dat vaak, maar dan
mocht je geen lawaai maken en moest je
heel voorzichtig lopen. Anders ging je de
vissen verjagen. Tot mijn 22ste heb ik
daar met plezier gewoond. Toen ging ik
trouwen met Albert de Vries. Die woonde
in Duurswoude. Samen kochten we een
oud huis aan de Tolleane en hebben dat
helemaal verbouwd. We hebben daar tien
jaar gewoond en onze drie dochters zijn
daar geboren. Daarna zijn wij verhuisd
naar de Te Nijenhuiswei.
Marjanna, de oudste, is getrouwd en
woont nu op camping de Ikeleane, in
Bakkeveen.
Elisabeth is getrouwd en woont in
Wateringen (bij Den Haag). En Jolanda is
getrouwd en woont in Marum. Wij hebben
dus drie dochters en die zijn alle drie
getrouwd met jongens van drie broers. Ze
hebben zelf alle drie eerst een dochter
gekregen en daarna een zoon. Wij zijn nu
de gelukkige beppe en pake van zes
kleinkinderen.

Vaak wordt er een beroep op ons gedaan
voor oppassen, of voor klussen. Ook doe
ik veel vrijwilligerswerk in verpleeghuis
Bertilla, waar ik graag naar toe ga. Het is
heel fijn om iets voor andere hulpbehoevende mensen te kunnen betekenen. Ik
zit daar in twee commissies en doe dit
werk al 17 jaar. We proberen het leefklimaat voor de bewoners zo aangenaam
mogelijk te maken.
Verder zijn mijn hobby's muziek, winkelen
en er op uit gaan met de caravan.
Maar mijn grootste hobby is toch
muziekvereniging Euphonia, waar ik al
meer dan 40 jaar cornet speel. Ik heb
vaak een bestuursfunctie gehad waarvan
de laatste jaren voorzitter.
Verder ga ik wekelijks naar fitness en in de
zomer fietsen we graag. En twee keer in
de week brengen we post rond, in
beweging zijn is goed voor de gezondheid. Zo zijn de dagen nog goed gevuld,
en blijft er weinig tijd over om te lezen. Dat
hoop ik dan op oudere leeftijd nog te
kunnen doen.
Ik geef de pen door aan: Jeltje Postma.

Bij zijn eigen kind
is iedereen blind.

Spaanse avond door CMV “Euphonia”
Op zaterdag 28 februari a.s. vindt er in de Swingel een groot Spaans concert plaats met
de vrolijke titel “Eviva España”. Het concert wordt gegeven door CMV Euphonia o.l.v.
Petra Rodenboog. Tijdens het concert maakt Euphonia samen met het publiek een
muzikale reis door Spanje.
Euphonia zal haar muzikale klanken omlijsten door middel van een toneelspel dat door
enkele acteurs opgevoerd zal worden. Deze toneel-voorstelling zal van deze avond
een waar feest maken. Het concertprogramma bestaat uit diverse bekende Spaanse
stukken en melodieën. Wie kent niet “Eres Tu”, “The Ping Pong Song”, “Bolero“,
“Macarena” en “Don Quichote”?
Kortom: een avond vol verrassingen, humor en de welluidende klanken van Euphonia!
Het concert begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 5. Natuurlijk hebben donateurs
vrij entree. We hopen u allen te ontmoeten op zaterdagavond 28 februari!
C.M.V. Euphonia

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
1 keer per jaar! Geef om vrijheid!
Vaak vragen we uw aandacht. Uw
aandacht voor de mensenrechten. Uw
aandacht voor politieke gevangen. Uw
aandacht voor ter dood veroordeelden.
Uw aandacht voor activisten voor de
mensenrechten, die tegen de verdrukking
in, tegen gevangenschap in en tegen
martelingen in doorgaan met hun strijd
voor de rechten van de mens. We vragen
uw aandacht om het zwijgen te doorbreken. Vaak krijgen we bij u gehoor!
Het vragen om aandacht wordt door veel
vrijwilligers gedaan en gedragen, maar er
zijn kosten en daarom vragen we één
keer per jaar, meer dan uw aandacht.

Van 8 tot en met 14 februari 2009 wordt de
zevende landelijke collecte georganiseerd. Amnesty International is een
onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom geen geld van overheden
of politieke groeperingen ontvangt. Met
het geld van donateurs en met deze
collecte worden de acties mogelijk
gemaakt. Collectant gemist: uw bijdrage
is ook van harte welkom op: giro 454000,
t.n.v. Amnesty International te Amsterdam. Wilt u ook dit keer aan onze vraag
gehoor geven?!
Namens de werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.,
Hendrik Jan Haanstra

Ouderensoos
Wat was het een mooie gezellige middag op 22 januari met de dames uit Metslawier
met hun modeshow uit vroegere tijden. Jammer dat er door verschillende omstandigheden niet zo veel aanwezig waren. Toch was het een fijne middag.
Op 12 februari hebben we onze jaarlijkse spelmiddag en kunnen we onze krachten
weer eens meten. Het gaat dan om mooie prijzen.
Op donderdag 12 maart is er een spelmiddag in Hemrik. Daar kunt u alvast op rekenen.
Maar eerst onze eigen soosmiddag op donderdag 12 februari 's middags om 2 uur in
het gebouw de Driehoek. We hopen op een grote deelname.
Het bestuur.

ANBO - nieuws
ANBO afd. Wijnjewoude / Hemrik
Onze feestelijke toneelavond wordt dit jaar gehouden op zaterdag 21 februari a.s. in
"De Swingel" te Wijnjewoude. Omdat de Jûnpraters uit Zwaagwesteinde niet genoeg
spelers bij elkaar kon krijgen, is het bestuur op bezoek geweest bij de toneelvereniging
"O.D.I." uit Jubbega. Zij komen nu met de klucht "Frege in pake en in trijeling".
Het is een toneelstuk waar erg om
gelachen kan worden. In de pauze is er
weer een verloting met vele leuke prijsjes.
De muziek wordt deze avond verzorgd
door het alom bekende dansen stemmingorkest "De Wiko's". Na het toneelstuk kan er weer gezellig gedanst worden.
Wij hebben ons best gedaan om voor u
een mooie avond
te organiseren en rekenen op een hoge
opkomst. Houdt u deze avond vrij en kom
naar "De Swingel", dan maken wij er met
z'n allen vast weer een hele leuke avond
van. Wij beginnen om acht uur. Ook al
bent u geen lid van ANBO of nog geen 50
plusser, u bent allen welkom op deze
avond. Heeft u vervoer nodig, bespreek
dit dan zo spoedig mogelijk in ieder geval
voor 21 februari a.s., met Tea Hoekstra,
tel. 0516 - 481207.

De korte inhoud van dit stuk :

Frege in pake en in trijeling.
As Durk in tydskrift ûnder eagen kriget,
wêryn stiet dat syn frou keazen is ta
hûsfrou fan 't jier, dan is er yn alle steaten.
Want......om hûsfrou fan 't jier te wurden,
dat falt neat net ta!
Dan moat der nochal wat komme :
- In âlde pake. Wêr helje jo dy sa ien twa
trije?
- In trijeling. Sels ha se gjin bern. Wêr
moatte hja in trijeling wei skuorre ?
Boppedat moat har eigen man in senuwlijer wêze! It giet allegearre like bryk.
De meiwurkers fan it damesblêd sille sels
komme om te sjen oft alles wol yn 'e es is.
Hoe 't ien en oare komme sil, kinne jimme
op 21 february sjen yn é Swingel.

Cursusprogramma januari-april 2009
Hieronder leest u de verkorte versie van ons cursusprogramma voor deze winter.
Voor meer informatie over onderstaand programma kunt u:
de publicaties in de Bân en de Woudklank raadplegen
mailen via: werkgroep.wijnjewoude@gmail.com
bellen met S. Groenewold, Merkebuorren 97, tel. 0516-481878
de WAW-website raadplegen via: www.wijnjewoude.net/waw
Computeren Website maken.
Start:
dinsdag 24 februari Kosten:
€ 30,00 +. € 15,00 lesmateriaal.
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 5.
In deze cursus gaat u de taal van het internet leren in 'HTML'. Tijdens het bouwen
komen we vanzelf langs het invullen van uw website met teksten, foto's en links.
Workshop glas in lood.
Start:
woensdag 25 februari.
Kosten:
€ € 85,00
Aanvang:
10.00 uur tot ongeveer 16.30 uur.
Aantal lessen: 1.
In een dagworkshop leert u de basisvaardigheden zoals snijden van glas, lood
zetten, solderen en kitten.
Maskerade.
Start:
maandag 2 maart.
Kosten:
€ 15,00
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 1.
In deze workshop wordt van je eigen gezicht een masker van gipsverband gemaakt.
Daarna ga je dat masker beschilderen met acrylverf en beplakken met diverse
materialen.
Terrastafeltje mozaïeken.
Start:
donderdag 12 maart. Kosten:
€ 45,00
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 3.
Een gietijzeren terrastafeltje van ongeveer 40 cm doorsnede wordt bemozaïekt.
Er worden 15 verschillende kleuren gebruikt.

In een wond moet je geen zout strooien.

Zeevissen.
Afgelopen seizoen zijn we met een
enthousiaste groep vissers de Noordzee
opgegaan vanuit Den Helder. Het was
een zeer geslaagde dag alleen had de
makreel blijkbaar een vrije dag. Dit jaar
laten we de makreel met rust en gaan we
een poging wagen om kabeljauw te
vangen.
De kosten, exclusief zeehengel, zullen
ongeveer € 35,00 bedragen.
Je kunt een zeehengel aan boord huren
voor € 11,00. Consumpties etc. zijn voor
eigen rekening.
We kiezen begin april 2009 het ruime sop.
Deelnemers krijgen vroegtijdig bericht.
Opgave voor 15 februari 2009.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold. Tel. 0516-481878

Wadlopen van Holwerd naar
Ameland
Een inspannende, ontspannende, ontmoeting met een uniek natuurgebied, de
Waddenzee. Bij laag water een waddenland grillig doorsneden door geulen
en prielen, dat te voet overgestoken kan
worden: WADLOPEN. Doe dit nooit op
eigen houtje; het is verboden, maar
bovendien levensgevaarlijk. Dit kan
alleen met een vertrouwde organisatie en
dus goed opgeleide en ervaren gidsen.
Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude biedt
de mogelijkheid om samen met wadloopcentrum Pieterburen deze oversteek
op een verantwoorde en veilige manier te
volbrengen. De tocht gaat van Holwerd
naar Ameland, een prachtige tocht van
ongeveer 3,5 uur lopen over afwisselend
wad. De tocht zal plaats vinden in mei/juni
2009. De exacte datum en kosten zullen
bij opgave bekend worden gemaakt.
Opgave voor maart 2009.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold. Tel. 0516-481878.

Dagboottocht
Op woensdag 15 april is onze jaarlijkse dagboottocht van de Zonnebloem afdeling
Ureterp. Deze dagboottocht organiseren wij voor mensen uit Ureterp – Frieschepalen –
Siegerswoude – Wijnjewoude en Bakkeveen.
We vertrekken vanuit de haven van Drachten. De boot begint om 9.30 uur te varen en is
om 17.00 uur terug. Er gaan enkele verpleegkundigen mee en er is muziek aan boord.
's Middags hebben we een verloting.
Er rijden 2 bussen. Eén vanuit Ureterp en één vanuit Bakkeveen. De kosten zijn € 30,-per persoon. Zou u ook eens mee willen, dan kunt u zich opgeven bij R. Aardema tel.
480707 of G. Beute tel. 0512-301583 of I. v.d. Veen tel. 0512-301984.
De Zonnebloem afdeling Ureterp

Votum Nostrum
1909 – 17 mei - 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 aanmelden vermelden :
naam, volledig adres, emailadres, geb.
datum, ja/nee meedoen aan broodmaaltijd.

Zondag 18 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 € 15,00 p.p. hierbij
inbegrepen zijn ook 2 consumptie bonnen
voor een drankje in de middag.
De reünie commissie.

U kunt zich aanmelden via;
- email:
tkiers@zonnet.nl
- tel.nr :
0516-541283
- adres :
Duerswaldmerwei 19
- woonplaats : Bakkeveen
Programma reünie :
14.00 uur aanvang
14.30 uur opening door bestuur.
14.45 uur gezellig samenzijn en bezichtigen schoolgebouw
16.00 uur optreden schoolorkest
18.00 uur broodmaaltijd
20.00 uur afsluiting van de dag

Een verscheurde vriendschap
laat zich niet aan elkaar lappen.

Oorlogsverhalen
De komende maanden willen wij graag een serie oorlogsverhalen in De Bân plaatsen.
Hierbij hebben wij de hulp van onze oudere lezers nodig. U mag het opschrijven of
vertellen dan proberen wij het op papier te zetten en voor het nageslacht te bewaren.
Op de rand van ons dorp
Het was een bedrijvig buurtje zo rondom
de Chr. school in Hemrik. Naast enkele
burgerwoningen en boerderijen, waren er
een kruidenierswinkel, een slagerij een
schilderszaak en timmermanswerkplaats. Het hoofd van de school woonde
er en ook de dominee. In 1938 kwam het
gezin de Jong met opgroeiende kinderen
hier wonen.
In de oorlog (1943) vierde zoon Anne zijn
17de verjaardag. Een leeftijd waarop elke
Nederlandse jongen voor de Militaire
keuring moest. Maar na de capitulatie
bestond ons leger niet meer. De jongens
in die leeftijd werden nu door de Duitsers
opgeroepen en gekeurd voor de Arbeidsdienst. Anne werd vanwege rugklachten
afgekeurd.
In Hemrik wisten ze maar al tegoed wat de
Arbeidsdienst inhield. In het dorpje waren
2 werkkampen. Eén op de plaats waar nu
de Bining staat en één waar nu het
openlucht theater Sparjebird is. De
Nederlandse mannen kregen hier een
militaire training van de Duitsers, dat wil
zeggen ze hadden geen geweer maar
een schep, die fungeerde als het wapen.
Ze stonden in de houding met de schep,
gingen ze in de aanval met de schep. Op
exercitie met de schep, de Hemrikkers
vonden het maar een poppenkast.
In het kamp kreeg men een groen soldatenuniform aan. De mannen werden vaak
ingezet voor het graven van schuttersputjes voor het Duitse leger. Ook werkten ze
in de ontginning van de heide. Voor een
weekend naar huis kon men weekendverlof aanvragen. Ook was er het avondverlof. Mannen die hier in de Arbeidsdienst

waren kwamen uit heel het land, er waren
o.a. mensen uit Den Haag , Rotterdam en
Breda. Het was voor ouders zelfs mogelijk
om eens een kijkje te nemen in het kamp
waar hun zoon gelegerd was. In het kamp
golden wel strenge regels. Wie zich niet
aan de orde of bevel hield werd daarvoor
gestraft.
In het laatst van de oorlog, toen de
Duitsers terrein begonnen te verliezen,
werden de mannen in het kamp getraind
voor uitzending naar Duitsland. Binnen de
Hemrikker kampen besloten velen om te
vluchten. Ze namen avondverlof op, en
kwamen niet terug in het kamp.
Zo klopte er eens een jongen bij Anne zijn
ouders aan om hulp. Daar verwisselden
ze zijn soldatenpak voor een burgerkloffie
van Anne. Voor de vluchteling al een hele
opluchting dat hij aan zijn kleding niet
meer herkenbaar was. Natuurlijk kon hij in
Hemrik niet blijven.
Zo gauw als mogelijk was werd de vluchteling naar een nieuw onderduikadres
gebracht.
De plaatselijke verzetsgroep bestaande
uit Pieter Hielkema, Jan Welfing, Uilke
Dijkstra, Klaas Hielkema en Wiebe Tolman en anderen had het hier maar druk
mee.
Ook Anne kreeg in die tijd een nieuwe
oproep voor een keuring, met het doel;
tewerkstelling in Duitsland. Evenals de
andere jongens van de buurt, zoals
Riekes van de Meer, Jan en Jentje Welfing dook nu ook Anne onder.
Het was de ondergedoken Jan Welfing
die zijn buurjongen Anne op zijn geheime

adres regelmatig kwam vragen of hij
vannacht meeging om mensen in veiligheid te brengen.
Soms waren ze wel twee keer per week
op pad. Dit was nachtwerk met grote
risico's maar schiep een enorme band
tussen Jan en Anne. Overal konden
Duitsers of NSB'ers opduiken en als ze je
pakten was het niet best. Op hun missies
gingen ze door de landerijen en over
binnenpaden. Ze kenden de omgeving
door en door. Het gebied tussen Trimunt
tot Tijnje was vaak hun werkterrein.
Daarbuiten werden mensen door andere
groepen in veiligheid gebracht.
De reizen gingen niet altijd vlekkeloos.
Eens was Anne ter hoogte van de Bûtewei
onder Ureterp toen hij iets verdachts
hoorde. Hij zocht snel dekking in een
greppel en hield zich voor dood, maar de
oren gespitst, was er iemand? Een tijd
later hoorde hij geklots van water, ”ach
eenden dacht Anne,” dat is het, wat ik
gehoord heb. Hij vervolgde zijn reis.
Nu bleek dat het geen eenden waren
maar een eveneens geschrokken onderduiker die geprobeerd had over de sloot te
springen, wat hem mislukte.
Een andere keer was er onraad op de
Poastwei. Anne vluchtte en kwam bij een
tuin vol met tabaksplanten, deze planten
werden 1.20-1.50m hoog en gaven een
goede dekking. Hij bleef daar de hele
nacht. Om daarna zijn weg naar het
onderduikadres te vervolgen.
”Het Volk Bij Nacht” werden de begeleiders van de vluchtelingen genoemd.
Overdag lieten onderduikers zich liever
niet zien. Stiekem kwamen de jongens

wel eens thuis en kon men even bijpraten.
Anne 's moeder was totaal niet op de
hoogte van het werk van haar zoon. Zo
zat de wereld in elkaar, dan kon men bij
een verhoor zich ook niet verpraten. Het
thuisadres was niet de meest veilige zo
ondervond ook Jentje Welfing. Terwijl hij
thuis bezig was, kwamen er NSB'ers
binnenvallen. Het was hen om Jentje te
doen. Hij vluchtte (niet over de weg) maar
over hoge schuttingen door de school,
door woningen over hagen en door de
timmermanswerkplaats in het roggeveld
wat naar de bos leidde. De hele buurt
werd uitgekamd en op de Poaswei werd
nog lang gezocht, maar ze vonden hem
niet. Het was hun allemaal wel duidelijk,
Jentje moest zich in Hemrik niet weer
vertonen. Voorzien van een vals persoonsbewijs kreeg hij een onderduikadres in Terwispel. De hele dag niets
doen was afschuwelijk voor hem. Als hij
vertelt, dat hij van beroep slager is kan
het dorp zijn kennis goed gebruiken.
Ergens in een schuurtje slachtte hij
waarschijnlijk “zwarte varkens” of ander
vee voor de inwoners van Terwispel.
Jentje begaf zich alleen in het donker van
zijn onderduikadres naar zijn “slagerij” en
omgekeerd. Op een avond hing er een
zeer dichte mist, het was pikdonker toen
Jentje op zijn transportfiets naar zijn
onderduikadres reed. Met zijn fiets raakte
hij van het talud in de vaart. Hij kon er niet
weer uit komen en verdronk jammerlijk.
Het verdriet was groot toen het bericht in
Hemrik aankwam. Jentje verdreven van
huis en haard, kwam onder tragische
omstandigheden om het leven.
Met dank aan A. de Jong Lippenhuizen
Annie.

Nordic Walking Vereniging de Friese Wouden
Voorzitter: Frans Breedveld
Secretaris: Peter Crom tel: 480555
Penningmeester: Hans te Loo tel: 542022
Instructeur: Annemarie Bongers tel: 541510
Internet: www.nwvdefriesewouden.nl
Correspondentieadres:
Lange Singel 14 9243 KJ Bakkeveen
De nwv is aangesloten bij INWA.

Tochten
Verslag Nordic Walking tocht.
Menigeen zal op 10 januari 2009 voor een
dilemma gestaan hebben, buiten schaatsen op de Friese meren, of meedoen aan
de Nordic Walking wintertocht. Deelnemers aan beide evenementen hebben
gewonnen, zij die voor het eerst in 12 jaar
weer een tocht konden rijden op de
schaats, en zij die door het wondermooie
landschap rondom Olde- en Nijeberkoop
met fraaie winterse taferelen banjerden
onder werkelijk ideale weersomstandigheden. Een zeer behoorlijk aantal deelnemers meldde zich bij café-restaurant
Boszicht, aan de Bovenweg in Nijeberkoop. Na een inleidend woordje van
de organisatie, werden de deelnemers
naar buiten geleid voor de warming up,
onder leiding van de altijd weer enthousiaste Annemarie Bongers. Hierna werd
begonnen aan de tocht met een lengte
van of 10 of 15 km. Gewapend met een
fotocamera heb ik gedeeltelijk de tocht
meegemaakt, en op enkele strategische

punten diverse foto's gemaakt. Ook heb ik
kunnen ervaren dat de Schotse Hooglanders op geen enkele wijze geïnteresseerd waren in de wandelaars,
terwijl dat andersom wel het geval was.
Nagenietend van het ongekend schone
landschap wandelden de deelnemers
weer naar Boszicht, waar een heerlijke
kop snert, koffie of glühwein op hen
wachtte. Er werd nog lang nagenoten van
de tocht die uiterst geslaagd mag worden
ge-noemd. Met belangstelling wordt er
alweer uitgekeken naar de volgende
tocht, de " Lentetocht" is op 21 maart 2009
in Norg /Roden.
Frans Mulder
Wilt u meedoen aan de Nordic Walk tocht
op Ameland op 4 april, meldt u zich dan
aan bij deze organisatie zie www.NordicWalkAmeland en geef daarna uw
naam door aan de vereniging zodat we
kunnen carpoolen naar de boot.

Opfrislessen
Voor iedereen die de techniek wil bijwerken worden er regelmatig in verschillende
plaatsen opfrislessen georganiseerd. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de instructeurs.
Bakkeveen: vrijdag 6 februari 15.00-16.30 uur
Start:
Bij Landgoed de Slotplaats, Foarwurkerwei 3a.
Appelscha : zaterdag 28 februari 11.00-12.30 uur
Start:
op de parkeerplaats van Recreatieterrein “de Bongert “ aan de Bosberg.
Kosten:
€ 10,- voor leden van de Nordic Walking Vereniging en € 15,- voor niet
leden.

Kennismakingslessen:
Bakkeveen: Zaterdagmiddag 14 februari
13.30- 15.00 uur. Startpunt is op Foarwurkerwei 3a, het parkeerterrein van
Landgoed de Slotplaats.
Kosten €15,- inclusief huur van de poles
en koffie/thee na afloop.

Strippenkaart Nordic Walking
Elke maandag om 15.00 uur. Start bij
Dundelle en elke vrijdag middag om 13.30
uur . Start bij de Slotplaats. Aanmelden ter
plekke bij Alie Zandstra, de begeleidster
van de training. Kosten € 30,- voor 10
strippenkaart of € 3,- per keer.

Loopgroep
Elke donderdagmorgen om 9.00 uur.
Start bij “de Slotplaats”. Iedere Nordic
Walker kan hier vrij bij aansluiten.
Aanmelden voor een kennismakingsles
of een opfrisles kan via:
info@nordicwalkingfriesewouden.nl of na
18.00 uur tel: 0516-541510 (Annemarie
Bongers).

DANSAVOND 55+
en overige belangstellenden
in

Eet café

Restaurant

Op 7 maart, aanvang: 20.00 uur
Entree: € 7,- per persoon
Livemuziek door dhr. Bekema
Mooi is goed om naar te kijken,
leven doe je met een verstandige.

Prikbord
Bedankt
Hjirby wolle wy elkenien tige tankje foar
de blommen, kaartsjes, besite en alle
oare help dy 't wy krigen hawwe tidens de
sykte fan myn man en nei syn thúskomst.
Hy is no wer oan 'e betterjende hân.

De vereniging de Friese Elf Steden
bestaat dit jaar 100 jaar.
Is het misschien een idee om een
oproep te doen in de Bân wie van onze
inwoners de elfstedentocht heeft gereden en dan misschien zijn of haar ervaring in de Bân wil schrijven?

Uitslag kerstkleurplaat 2008
bloemen & kadohuis Wilma

My freonlike groetnis,
Taeke de Haan
Willy van den Berg

Te Huur
Te huur: Oud-Hollandse Spelen.
M.M. van Os Telefoon: 481335

Anna Veenstra, 2 jaar
Sander Geertsma, 4 jaar
Alysa van Wijk, 5 jaar
Rinse Posthumus, 7 jaar
Danielle Stoker, 8 jaar
Jildau Faber, 9 jaar.

Gevonden voorwerpen
Mobiel gevonden op het voetbalveld.
Inlichtingen: 0516-481538

In de winkel hebben ze de prijzen in
ontvangst mogen nemen.
Iedereen bedankt voor het inleveren van
de mooie kleurplaten!
Wilma.

Wilma en de prijswinnaars.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Februari
1
09.30 uur
14.00 uur
8
09.30 uur
14.00 uur
15
09.30 uur
14.00 uur
22
09.30 uur
14.00 uur

Ds. W.B. van der Wal
Ds. J.A. Vos.
Ds. Breen.
Ds. W.B. van der Wal.
Ds. W.B. van der Wal.
Ds. J.J. Verweij.
Leesdienst.
Leesdienst.

Maart
1
09.30 uur. Ds. Breen.
14.00 uur Ds. W.B. van der Wal.

Gereformeerde Kerk
Februari
1
9.30 uur
13.45 uur
8
09.30 uur
13.45 uur
15
09.30 uur
13.45 uur
22
09.30 uur
19.30 uur
Maart
1
9.30 uur.
13.45 uur

Ds. A. Elverdink, Jistrum.
Ds. J. van der Veen, Heerenveen.
Ds. A. P. Davelaar, Zwartsluis.
Ds. A. Elverdink, Jistrum.
Ds. H. Poot, Oldemarkt, M.m.v. Israëlkoor.
Ds. E. Terpstra, Drogeham.
Dhr. J. H. Brouwer, Rouveen, gezamenlijk met Hemik
Ds. A. Elverdink, Jistrum, Jeugddienst,
M.m.v. Combo “Seven “ uit Frieschepalen.
ds. A. Elverdink, Jistrum.
ds. L. Kramer, Zwaagwesteinde.

Hervormde Gemeente
Februari
1
09.30 uur
13.45 uur
8
09.30 uur
13.45 uur
15
09.30 uur
13.45 uur
22
09.30 uur
13.45 uur

Duurswoude
Duurswoude
Duurswoude
Duurswoude
Duurswoude
Duurswoude
Duurswoude
Duurswoude

Dhr. J. A. L. Duijster, Ens.
Dhr. J. A. L. Duijster, Ens.
Ds. J. H. Dekkers, Wierden.
Dhr. J. Korf, Urk.
Dhr. T. J. Lucas, IJsselmuiden.
Ds. J. H. Dekkers, Wierden.
dhr. H. Lowijs,Hoogeveen. 1Ste Lijdenszondag.
Ds. K. de Graaf, Kallenkote.

Maart
1
09.30 uur
13.45 uur

Duurswoude
Duurswoude

Ds. J. H. Dekkers, Wierden. 2de Lijdenszondag.
Ds. C. Cluistra, Hoogeveen.

Dorpsagenda
Februari
6 Schutjassen in de O.D.V. kantine
6 Muziek met de band Pitmeat in Café de Alde Merke. Vol is vol. Entree €10,00.
8 Concert van het koperkwintet Fiifresom in de Witte Kerk te Hemrik.
Entree is € 5,00.
12 Pakketten inleveren voor Polen
12 Soosmiddag om 14:00uur in het gebouw de Driehoek.
15 Optreden Nanne Kalma en Nakie van der Meer “Moai mei dy” in de Witte Kerk
te Hemrik.
18 BvPF. Lezing over de ziekte van Alzheimer
21 Feestelijke toneelavond van de Anbo in De Swingel
22 Koffielezing over de schoolplaten van Cornelis Jetses. Aanvang 10:30 in de
Witte Kerk te Hemrik.
24 Klaverjassen in café de Alde Merke
24 W.A.W. cursus 'website maken' aanvang 20:00uur.
25 W.A.W. Cursus 'glas in lood' aanvang 10:00uur.
28 Muziekuitvoering Euphonia. Een Spaanse avond in MFC de Swingel.
Aanvang 20:00uur.
Maart
1 Optreden 'Musica per tutti'. In de Witte Kerk te Hemrik.
2 W.A.W. Cursus 'Maskerade' aanvang 20:00uur.
4 BvPF. Ringavond in de Swingel
6 Schutjassen in de O.D.V. Kantine
7 Dansavond 55+ in de Stripe
7 Optreden Maria van der Meulen en Jan Andries Dijkstra. Aanvang 20:00 uur in
de Witte Kerk te Hemrik.
8 Optreden De Baggelbaksjongers in de Witte Kerk te Hemrik.
9 Ledenvergadering van de V.V.V. Aanvang 20:00uur bij café de Alde Merke.
14 Uitvoering van drumband en muziekvereniging “Eensgezindheid” uit Hemrik
om 20:00 in MFC de Bining.
17 Klaverjassen in café de Alde Merke
18 BvPF. Geschiedenis van Wijnjewoude door de eeuwen heen
21 Lentetocht Nordic Walking
23 Ledenvergadering dorpsbelang aanvang 20:00uur in MFC de Swingel.
26 Paaspakketten inleveren voor Polen

Koester geen wrok tegen een dwaas.

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.

Je moet een dwaas geen vragen stellen
en zeker niet proberen iets uit te leggen.

