
Redactie "de Bân”

Jan Lammert Sijtsema jr., 
Merkebuorren 39a tel:  48 12 00
Annie Posthumus, Weinterp 40                  tel:  48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10   tel:  48 13 91
Durk van der Veen, Merkebuorren 127      tel:  48 13 98
Klaas Greidanus, Bremerheide 20           tel:  48 14 28
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel:  48 13 05

Van de redactie

1.

Een praatje bij het 
plaatje

„Op zoek naar groene sprietjes in de luwte"

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 6 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 email deban@wijnjewoude.net 
Dit kan tot zaterdag 27 februari 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 25 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 
Klaas Greidanus  greidanus@zonnet.nl 
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Berichten van Plaatselijk Belang.

2.

Ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op 29 maart om 20.00 uur in de 
Swingel. De agenda wordt in de Bân van maart geplaatst. Aansluitend op de reguliere 
vergadering hebben we de heer de Boer, beleidsmedewerker energie van de Provinsje 
Fryslân, bereid gevonden ons informatie te geven over duurzame energie. 

In een artikel over duurzame energie gaf 
de heer de Boer aan dat hij van mening is 
dat Fryslân binnen 20 jaar geheel zelf-
voorzienend kan zijn. Hij merkte daarbij 
op 'wil je echt energie besparen, dan moet 
het roer om.' Wij zijn benieuwd wat dit 
voor Wijnjewoude betekent. Kunnen wij 
ook zelfvoorzienend worden. En op welke 
wijze? Wat gebeurt er in de toekomst met 
onze energierekening? Kunnen we als 
dorp zelf energie gaan opwekken via bij-
voorbeeld windmolens of is het misschien 
mogelijk zonnepanelen op het asfalt van 
het in de toekomst niet meer gebruikte 
deel van de N381 te leggen? 
Wij zijn heel benieuwd naar de visie van 
de heer de Boer. Wij nodigen u dan ook 
van harte uit op de ledenvergadering aan-
wezig te zijn. 

Rondgang
Van de gemeente hebben we een reactie 
gekregen op de door ons ingebrachte 
onderwerpen tijdens de rondgang met ver-
tegenwoordigers van het gemeentebe-
drijf op 12 oktober 2009. Hierna leest u 
onze vragen/opmerkingen en de reactie 
van de gemeente. 
Waarom zijn niet alle perkjes in de 
Russchenreed opgeknapt?  Hier is geen 
financiële ruimte voor. Als het nodig wordt 
geacht door de gemeente wordt het 4e 
perkje in de Russchenreed in het voorjaar 
van 2010 hersteld. 
Wij hebben gevraagd de stoep van de 
Hagerank door te trekken naar de 
Welfingstrjitte. 

In het kader van de verkeersveiligheid 
wordt de huidige situatie door de 
gemeente acceptabel geacht. De stoep 
wordt daarom niet verder doorgetrok-
ken.
Gevraagd is de beschadigde lantaarn-
paal bij de Merkebuorren 36 weg te 
halen. Dit verzoek is door de gemeente 
doorgegeven aan Lyandin (dochteron-
derneming NUON). 
Verzocht is om meer water in de vijvers 
bij de Welfingstrjitte/ Dopheide en 
Bremerheide/Gentiaan en de vijvers eer-
der in het jaar te hekkelen. Het waterpeil 
is vastgelegd door het waterschap. Er 
kan daardoor niet meer water in de vij-
ver. De vijvers zijn gehekkeld. In maart 
2010 wordt het hekkelen geëvalueerd 
en zullen de voorstellen voor het nieuwe 
seizoen worden meegenomen.
Verzocht is een nieuw bankje bij Peters-
burg te plaatsen.  In het voorjaar van 
2010 wordt een bankje geplaatst.
Verzocht is een “tonnagebord” te plaat-
sen bij de Tsjerkereed/ Compag-
nonsfeart/ Tolleane. Het “tonagebord” is 
inmiddels geplaatst. 
Gevraagd is een straatnaambord Op-
perbuorren te plaatsen ten hoogte van 
het benzinestation.  Het bord wordt voor 
1 maart 2010 geplaatst. 
Wij hebben gevraagd de bermen aan de 
Mounleane tot aan de Finne te schra-
pen, zodat het hemelwater beter weg 
kan lopen. Op dit moment zijn berm-
schildjes geplaatst om aan te geven dat 
de berm verkeersonveilig is. 
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De Mounleane wordt tot aan de Finne 
voor 1 juli 2010 onder profiel gebracht. 
I.v.m. overlast is verzocht een aantal 
bomen in de Noormanstrjitte te verwijde-
ren. Op basis van de huidige kapregels 
kunnen de bomen niet gekapt worden, ten-
zij de veiligheid in het geding is. Overlast 
is geen geldige kapregel. 
Verzocht is bomen te kappen aan de 
Merkebuorren en singels te kappen i.v.m. 
een vrij uitzicht. Het kappen aan de Mer-
kebuorren wordt meegenomen in het on-
derhoudsplan van de gemeente. De sing-
els worden onderhouden op basis van hui-
dige walhout-beheersplan. Vrij uitzicht is 
geen reden eerder met onderhoudswerk-
zaamheden te beginnen, tenzij de veilig-
heid in het geding is. 
De struiken bij de boom bij de muziekkoe-
pel staan er slecht bij.  De dode planten 
worden vervangen door hortensia's. 
De grasstrook aan het “reade paadsje” 
(Merkebuorren) wordt niet onderhouden. 
De grasstrook wordt meegenomen met 
het reguliere maaien van de gazons. 
Verder is i.v.m. de parkeerproblematiek 
bij de sportvelden gevraagd grastegels 
aan te leggen en parkeerplaatsen te cre-
ëren aan de Welfingstrjitte. De gemeente 
heeft toegezegd hier voor eind januari con-
tact met Plaatselijk Belang over op te 
nemen.

Stuurgroep ontwikkelingsvisie 
Wijnjewoude

Plaatselijk Belang en de leden van de hui-
dige Projectgroep N381 hebben zich naar 
aanleiding van de “Ontwikkelingsvisie 
Wijnjewoude” beraden op het verdere ver-
volg en de uitwerking van de opgestelde 
ontwikkelingsvisie. Besloten is de huidige 
projectgroep op te heffen en een stuur-
groep te installeren waarin de huidige 

leden van de projectgroep zitting nemen. 
Voorzitter is Anne Muller. 
De huidige leden, W. Oldegarm, H. de 
Glee en J. Bakker, zullen als adviseur op-
treden en kunnen gevraagd en ong-
evraagd advies geven.
Onder aansturing van de stuurgroep zul-
len drie werkgroepen, met hierin verte-
genwoordigd de leden van de stuurgroep, 
de ontwikkelingsvisie per deelgebied verd-
er uitwerken. 
De werkgroepen zijn: 
  - werkgroep Wijnjewoude        
  - werkgroep Klein Groningen
  - werkgroep Weinterp.

De stuurgroep heeft de volgende 
opdracht gekregen:
1. De stuurgroepleden dragen in overleg 

met de betreffende buurtverenigingen 
een samenstelling van de werkgroep 
voor.

2. Met het document “Ontwikkelingsvisie 
Wijnjewoude” als “startnotitie”, zorgen 
de werkgroepen voor de verdere 
bekendmaking hiervan, het zoeken 
naar draagvlak en waar nodig bijstel-
ling.

3. De werkgroepen onderzoeken hoe de 
buurt(en) er bij betrokken kunnen wor-
den en blijven.

4. De inwoners van de verschillende buur-
ten kunnen voor informatie en vragen 
contact opnemen met de werkgroeple-
den.

5. In het najaar van 2010 worden voor-
lichtingsavonden per buurt door de 
werkgroepen georganiseerd. 

De stuurgroep heeft een ruim mandaat 
qua besluitvorming. De voorzitters van de 
stuurgroep en van Plaatselijk Belang over-
leggen waar nodig, maar minimaal eens 
per 3 maanden. De stuurgroep zal u de 
komende tijd regelmatig via de Bân op de 
hoogte stellen. 

Bestuur Plaatselijk Belang

Te mooi heeft ook zijn nadelen
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UITVAART VER. E.D.D.  Wijnjewoude e.o.
Voor crematie en begrafenis

0516 - 48 19 18

0516 - 48 18 80

B. Dijkstra

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

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Weinterp 40

9241 HE  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 81

Fax: 0516 - 48 13 62

Tjalling Harkeswei 75

9241 HL  Wijnjewoude

tel./fax: 0516 - 47 16 88

e-mail: info@kirtan.nl

website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen

op het gebied van:

* meditatie

* yoga

* massage

* stresspreventie

* emotioneel lichaamswerk

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

k     i     r     t     a     n

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

Merkebuorren 69
9241 GC  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 37 
E-mail: michiel_sippy@hetnet.nl

Fa. KAMMINGA
De winkel van Michiel en Sippy. 

De dorpswinkel voor uw Groente-fruit-levensmiddelen

heten wij u/jullie van harte welkom.

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

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

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

Bakkerij v.d. Molen 

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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Dorpssteunpunt.

Vanaf 1 januari 2010 doet de gemeente Opsterland mee aan Regelhulp: een soort rou-
teplanner (webloket) voor chronisch zieken, mensen met een beperking, ouderen en 
andere belangstellenden. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële 
ondersteuning. U kunt in Regelhulp informatie vinden over allerlei voorzieningen van 
verschillende organisaties, zoals de gemeente, het CIZ, en het UWV Werkbedrijf.

Bezoek- en postadres

MFC “De Swingel”

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 
- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes

 

Hoe werkt het?
Regelhulp helpt u bij het vinden van de 
hulp die u nodig hebt. Daarvoor zijn op de 
website www.regelhulp.nl vier zoge-
naamde “ingangen” gemaakt. Neem de 
ingang die het best bij u past.

Mijn situatie.
Kies voor de situatie die aansluit bij uw 
eigen situatie. Bijvoorbeeld: “Ik heb een 
handicap”, “Ik kom net uit het ziekenhuis” 
of “Ik verzorg iemand”. U ziet op welke 
gebieden er hulp mogelijk is, bijvoorbeeld 
werk, wonen, vrije tijd of vervoer. Per 
gebied krijgt u een overzicht van mogelij-
ke oplossingen.

Soort hulp.
Kies een gebied waarvoor u hulp nodig 
heeft, bijvoorbeeld werk, wonen, vrije tijd 
of vervoer. Regelhulp toont u de mogelijke 
oplossingen.

Organisaties.
Weet u al bij welke organisatie u moet 
zijn? Via Regelhulp kunt u voorzieningen 
aanvragen van het CIZ (Centrum Indi-
catiestelling Zorg) en van UWV (Uitvoe-
ringsinstituut Werknemersverzekering-

en). U vindt ook formulieren van het UWV 
Werkbedrijf en informatie over de Wmo in 
de gemeente Opsterland. 

Overzicht.
Deze ingang geeft een overzicht van alle 
onderwerpen in Regelhulp. Naast rele-
vante informatie vindt u achter sommige 
onderwerpen een knop voor het invullen 
van een formulier.

Regelhulp in Opsterland.
U kunt bij het informatiepunt Wmo terecht 
met al uw vragen over wonen, welzijn en 
zorg en vanzelfsprekend bij ons Dorps-
steunpunt in de Swingel.

Wilt u zelf op zoek naar informatie? Kijk 
dan op www.regelhulp.nl Heeft u vragen 
naar aanleiding van Regelhulp, dan kunt 
u contact met ons opnemen via de con-
tactgegevens op deze pagina of door het 
invullen van het contactformulier op 
www.regelhulp.nl

Tot ziens in de Swingel, elke woensdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur! 

Alie Blaauwbroek.
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Speeltuinen in Wijnjewoude

Subsidieaanvraag gezamenlijke speeltuinen gehonoreerd!

Het is gelukt!
Vorige maand kregen we officieel bericht dat de gemeente Opsterland ons subsidiever-
zoek honoreert en een bedrag van €17.500,- beschikbaar stelt voor het opknappen van 
de gezamenlijke speeltuinen in Wijnjewoude.
Natuurlijk zijn we hier ontzettend blij mee, want dit betekent dat we nu daadwerkelijk 
aan de slag kunnen met het uitvoeren van ons projectplan. Een jaar nadat dit door 
Burgemeester en Wethouders met enthousiasme is ontvangen.
Goedkeuring van de gemeente houdt bovendien in dat we nu officieel ook andere finan-
ciers kunnen benaderen om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Dit is hard nodig 
om leuke, veilige en gevarieerde speelplaatsen te realiseren voor de kinderen in 
Wijnjewoude. Speeltoestellen vergen immers steeds meer onderhoud en het aan-
schaffen van aantrekkelijk nieuw speelmateriaal is duur, omdat aan strenge keuringsei-
sen moet worden voldaan. 
Het projectteam van de gezamenlijke speeltuincommissies van Noormanstrjitte, Te 
Nijenhuiswei, Russchenreed en Loksleane-Heide heeft deze maand drie werkgroepen 
ingesteld. Zij zullen zich de komende tijd bezighouden met zaken als de inrichting van 
de speeltuinen, de fondsenwerving & PR en het organiseren van acties in het dorp. Ze 
worden daarbij ondersteund door Timpaan-Welzijn. Het is de bedoeling dat er ook een 
jeugdcommissie komt. 
Via de Ban houden we u komend jaar zoveel mogelijk op de hoogte van onze activitei-
ten. Wilt u tijd maken voor het realiseren van duurzame, fijne en veilige speeltuinen? 
Kom dan e's met ons praten! 
Contactpersonen in uw omgeving zijn: Ruurd van der Woude, Herman Ozinga, Jurjen 
Posthumus, Johan Boonstra, Lammert Bouma, Willy de Haan en  Leontine Vroege.

Namens de gezamenlijke speeltuinen in Wijnjewoude, 
Leontine Vroege

Nieuws van de Zonnebloem

Op woensdag 10 maart is onze Regionale Ontspan-
ningsmiddag en die wordt gehouden in VBG Bethel te 
Drachten. Deze middag wordt verzorgd door het 
Zonnebloem Theater Tournee.
Medewerkers zijn Danny de Munk, Henk Poort en Lucie de Lange. 
Ze brengen een vrolijke voorstelling boordevol leuke sketches en herkenbare melodie-
ën. Hebt u belangstelling om deze voorstelling bij te wonen dan kunt u zich opgeven bij 
R. Aardema tel. 0516-480707, G. Beute tel. 0512-301583 of I. v.d. Veen tel. 0512-
301984. Graag voor 20 februari. De kosten zijn € 5,-- per persoon. 
Het vervoer wordt voor u geregeld.

Het bestuur
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Oorlogsverhalen.

De komende maanden gaan we weer een serie oorlogsverhalen in de Bân te plaatsen. 
Ook nu blijft onze vraag; herinnert u zich nog een voorval uit de oorlog, meldt het bij de 
redactie. Het is een belangrijk stuk geschiedenis van ons dorp, voor de mensen van nu 
en de toekomst. 
                   

Jeugdherinneringen van Bram Kieft - een oud dorpsgenoot.
Het dorp waar zijn vader hoofdmeester van de “School met de Bijbel” was. 

Op zaterdagmorgen 11 mei valt een 
colonne Duitsers ons dorp Wijnjeterp-
Duurswoude binnen. Duitsers te voet, in 
legerauto's en op motoren.
De colonne komt tot stilstand op het plein-
tje voor de school (nu pleintje naast de 
muziekkoepel). 
Een groepje mannen onder wie Meinte 
Jongsma, Sietse Senneker, broodventer 
bij bakker Hofman en meester Kieft staan 
op het pleintje. Er komt een officier op hen 
af. Hij laat hun een stafkaart zien waarop 
de Mounleane en het bruggetje over het 
Ald Djip zijn ingetekend. Hij vraagt “brug-
getje betrouwbaar? kan er een zware  
legerauto overheen”? De mannen knik-
ken zwijgend “ja”. De Duitsers zijn op door-
tocht naar de Afsluitdijk. Ze gaan via 
Ureterp - Drachten naar Makkum. Onze 
eerste dag van de Duitse bezetting. Het 
portret van Wilhelmina moet uit de school 
worden verwijderd.
 
Mijn moeder wast op 31 augustus de 
rood-wit-blauwe vlag (verjaardag Wilhel-
mina). Hij wappert aan de drooglijn, ach-
ter het schoolhuis (waar nu A. v.d. Werf 
woont).
De eerste paar oorlogsjaren durft ze dat 
nog wel; de laatste paar echter niet meer. 
De eerste paar jaren merken we nog niet 
zo veel van de oorlog.                    

Zo nu en dan trekt er een kleine Duitse 
colonne door het dorp. Ze zingen hun bral-
lerige krijgsliederen. In de 'school met de 
Bijbel' wordt ook een lied gezongen. Een 
protestsong – Psalm 79:1 ”Trouwe God , 

de heid'nen zijn gekomen. Ze hebben 
stout ons erfland (Nederland) ingenomen. 
Jerusalem. De tempel, uw altaren, 't ligt al 
verwoest ( Rotterdam) door die gewelde-
naren (de moffen)”.

In de zomer van 1942, ik was toen 8 jaar, 
gingen we op schoolreis naar de duinen in 
Bakkeveen. Met paard en wagen, 25 
wagens achter elkaar. 
Er speelden twee groepen kinderen.
Een groep van onze school en een groep 
uit Groningen ± 25 kinderen o.l.v. een 
donkerharige juf met een zwart gerande 
bril. Ze droegen allemaal een Jodenster. 
Wij kinderen van de 'School met de Bijbel' 
wisten, hoewel we van de oorlog nog 
maar weinig besef hadden , dat dit voor 
deze kinderen onheilspellend was. Wij 
leven nog na ± 65-70 jaar. Zij zijn geen 12 
jaar oud geworden. Vergast, verbrand, 
vernietigd.

Vrijdag 30 april 1943. Nederland gaat sta-
ken uit protest tegen de bezetting. Niet 
alleen de Duitsers, ook de illegaliteit wordt 
er door verrast. Ook de scholen gaan plat. 
Zaterdag 1 mei 1943. Boer Jan Tolsma, hij 
woonde naast de Geref. Pastorie (Merke-
buorren) komt bij meester Kieft om te 
beraadslagen. Wat te doen. Na overleg 
met de voorzitter R. v.d. Vaart wordt door 
3 mannen besloten m.i.v. 3 mei te gaan 
staken.
Ds. Boon deelt die zondag vanaf de kan-
sel mee dat er 's maandags en eventueel 
daarna geen school is. Het woordje sta-
ken wordt niet genoemd. Je moest in die 
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tijd onopvallend en behoedzaam te werk 
gaan. Maandag 3 mei de school staakt. 
Voor zover ik me herinner 3-4-5 mei. 
Rauter, de politiechef van de S.D. te 
Amsterdam kondigt het standrecht af. 
Wie een bevel van een Duitser niet uit-
voert wordt standrechtelijk, zonder vorm 
van proces, doodgeschoten. De verhou-
ding tussen Nederlanders en Duitsers 
wordt grimmiger.
De staking verloopt. Op donderdag 6 mei 
gaan we weer naar school. 
Als het 's winters erg vroor, hadden we 
geen school. Er was geen brandstof. We 
waren weken achtereen vrij. Heerlijk. Na 
de strenge winter van '44-'45 komt de 
bevrijding in zicht. 
Zo ongeveer maart '45 komt er een kleine 
colonne Duitsers ons dorp binnen. Op 
doorreis naar Delfzijl. Tussen haakjes, de 
laatste Fransman verliet in 1812 na de 
Franse bezetting via Delfzijl ons land. 
Einde tijdperk Napoleon. De laatste 
Duitser die ons land verliet in '45 vertrok 
ook vanuit Delfzijl naar de “Heimat”. 

Om terug te komen op eind maart 1945 
het volgende: De Duitsers, op terugtocht, 
vorderen onze school. De legerauto's kun-
nen het voorste plein niet op rijden want 
het toegangshek is te smal.  Er wordt een 
lange ketting uitgerold. Vastgemaakt aan 
het hek en aan de legertruck. Het hek 
wordt in volle breedte uit de grond gerukt. 
Nu kunnen de legerauto's het plein op rij-
den en daar worden ze geparkeerd. 
Meester Kieft is toen maar zo wijs 
geweest om de voordeur, de hoofdin-
gang, van het slot te doen. Anders was die 
aan gort gereden. Ze hebben ongeveer 3 
á 4 dagen in de school gebivakkeerd.
Dan plotseling de 3de nacht schiet een 
Engels vliegtuig, in het holst van de nacht, 

een lichtkogel af boven de school. Wij, 
mijn broers en zussen, een evacué en 
een onderduiker uit Assen worden door 
mijn ouders uit bed gehaald. We zijn bang 
voor een luchtaanval. 
Het licht van de kogel is zo fel dat school, 
huis en kerk duidelijk te zien zijn. De 
Duitsers laden snel hun auto's in en rijden 
± 3 uur in de nacht, zonder de koplampen 
aan te doen, weer weg. Alles gebeurt zwij-
gend. Nergens brandt licht. Wegwezen!!

Later bleek dat de lichtkogel een sein was 
voor de illegaliteit. Ergens bij de Poaswei, 
zou een wapendropping plaats vinden. 
Nog geen 3 weken later, 16 april(?) wordt 
de school weer gevorderd. Nu door de 
bevrijders. De Canadezen. Ook zij maken 
kwartier in de school.
In de schoolgang koken ze hun eigen 
potje en delen aan de kinderen uit de 
nabije omgeving wittebrood en chocolade 
uit. Ze blijven een paar dagen en trekken 
dan weer verder. Met de viool van mees-
ter Kieft. Die hebben ze en passant maar 
even meegenomen.
Wij vieren feest. Een week lang. Eindelijk 
is de gehate Nazi bezetter weg! Wij zijn 
bevrijd.

Meester Kieft laat in de maand erna alle 
kinderen van de school Psalm 124: 1-4 
leren:

Dat Israel nu zegge blij van geest:
Indien de Heer die bij ons is geweest, 

indien de Heer die ons heeft bijgestaan 
toen 's vijands heir en aanval

werd gevreesd, niet had gered, 
wij waren lang vergaan.

Met een Duitser van mijn generatie en 
jonger is niets mis. In tegendeel. Met een 
Mof, een Duitser in een Nazi uniform is 
van alles mis!.
 

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

BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES 

BV

TAXI

Merkebuorren 72

Tel.: 
Mobiel:
Fax: 

9241 GH  Wijnjewoude

Geldautomaat en 
chipknipoplader 
aan de Merkebuorren 

Tel: 0512-587777 

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij

 zittend ziekenvervoer.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd 

in “W.M.O. Vervoer”.

W.M.O. Is een vervoersvergoeding 

voor ouderen of gehandicapten 

die zich moeilijk verplaatsen.

Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking!

Bel dan gerust,

wij verzorgen alle papieren voor u!

Rabobank
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De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Klein Groningen 22 

9241 HS  Wijnjewoude

Tel.:  (0516) 491277

Fax: (0516) 491479

Internet:  www.garagedevries.nl

E -mail: info@garagedevries.nl
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Vietnam 2009. 
(deel 2 van de zwerftocht door Vietnam)

De tweede week zouden we wat meer toe-
ristische doelen bezoeken maar een 
storm en overstromingen zorgden er voor 
dat dit niet helemaal lukte. Zo ging een 
overnachting op een schip in de befaam-
de Halong baai niet door. Ook een bezoek 
aan Hué en Hoi'an werd een dag korter. 
Een langer verblijf in de hoofdstad Hanoi 
was het gevolg. Eerlijk gezegd is een stad 
niet mijn favoriete verblijfplaats. Dit was 
echter een uitzondering op die regel en 
voor drie dagen zelfs een mooie beleve-
nis. Een constante stroom van mensen 
was onderweg, te voet, per fiets, brommer 
of auto, maar de scooters waren ver in de 
meerderheid. Bijna altijd claxonerend 
laveerden deze door de straten. Iedereen 
moest zich wel op de rijbaan begeven 
want de stoep was parkeerplaats voor 
nog eens ontelbare scooters en anders 
zat er wel iemand met handelswaar. In 
wat voor een chaos ben je nu terechtge-
komen en hoe kom ik aan de overkant van 
de straat is je eerste gedachte. Daar wil je 
heen. Een menselijk trekje is nog vaak dat 
je meent dat het aan de overkant altijd 
beter is. Het was eerst wel even de kat uit 
de boom kijken maar wachten tot er niks 
meer aan komt is niet aan de orde. Toen 
ging er een oude blinde man, met op zijn 
rug een korf handelswaar, over de breed-
te van een kruispunt oversteken. Met zijn 
blindenstok voor zich uit voelend schuifel-
de hij recht door het kriskras verkeer heen 
naar de overkant. Alles en iedereen reed 
om hem heen. Dat gezien hebbende gaf 
mij als burger moed en was een wijze les. 
Niet gehaast oversteken maar beslist niet 
blijven staan onderweg. Oversteken werd 
daarna bijna tot een soort sport verheven 
met de ervaring dat iedereen daar reke-
ning met elkaar houdt.
Bij het plannen maken over het herinde-
len van de Merkebuorren in het kader van 
de N381 verplaatsing, wordt het moderne 

Shared Space systeem nog al eens geop-
perd. In Hanoi werkt het prima maar in 
Wijnjewoude vrees ik dat het er niet 
vriendschappelijker op zal worden. (maar 
dit terzijde).
 s ' Morgens vroeg in het schemerdonker 
was het al gezellig druk in de vele parken 
met mensen die op allerhande gymnasti-
sche manieren hun spieren losmaakten. 
Via luidsprekers werd dit muzikaal bege-
leid. Dan plotseling begon het menselijke 
mierennest weer te leven. 
Tussen de scooters, fietsers en riksja's 
waarmee allerlei goederen werden ver-
voerd liepen mensen te voet met een 
lange stok over één schouder waar aan 
beide uiteinden een mand hing. Daarmee 
werd ook van alles vervoerd. Men liep vrij 
snel in een soort snelwandelpas om de 
zaak in evenwicht te houden. Alle han-
delswaar en attributen werden weer uit-
gestald voor de smalle winkeltjes en werk-
plaatsen om van eigenaar te wisselen.
Ondertussen zaten hele families op kleine 
krukjes langs de straat hun ontbijt, meest-
al Noodle soep, te verorberen.

De voorgevels van de werkplaatsen en 
winkeltjes zijn heel smal met hele lange 
gangen naar achteren. Tunnelhuizen zijn 
het eigenlijk, de omstandigheden waar-
onder geleefd wordt in die donkere diepte 
blijft een raadsel voor ons. Ook de bakste-
nen huizen buiten de stad waren opval-
lend smal. De reden daarvan is dat de 
prijs van de bouwkavel bepaald wordt 
naar de breedte van het gebouw dat er op 
staat. Aan de bepaling, dat er ook niet 
hoger gebouwd mocht worden dan het kei-
zerlijk paleis, is een einde gekomen nadat 
Vietnam in 1945 een communistisch regi-
me kreeg.
In de talrijke winkelstraten was het een 
bonte verzameling van zaakjes die uitpuil-
den met goederen. Vaak stonden in één 
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straat alle winkeltjes die hetzelfde te koop 
aanboden. Hele straten met alleen maar 
speelgoedwinkels of kleding, schoenen of 
tassen en ga zo maar door.
In het levendige Hanoi was verveling wel 
het laatste waar je tijd voor had.

Met de nachttrein verlieten we Hanoi rich-
ting het smalle midden van Vietnam naar 
Hué wat tot 1945 de hoofdstad was. Een 
hotsebotsende nachtrit met een trein op 
smalspoor in een coupé met vier niet al te 
ruime slaapsteeën was niet echt comfor-
tabel. Aangekomen in Hué kon je nog de 
sporen zien die de overstromingen had-
den nagelaten. Het water in de Parfum 
rivier was wel zover gezakt dat we een 
geplande boottocht op een sierlijk 
scheepje konden maken. Enorme com-
plexen met oude gebouwen, Paleizen, 
Tombes, Pagodes en Tempels herinneren 
aan de roemruchte geschiedenis van 
Vietnam.
Het volgende doel is de stad Hoi'an waar 
de sporen van storm en overstromingen 
nog duidelijker te zien waren. Met vereen-
de krachten was men hier nog bezig de 
laag modder van de straten in de rivier 
terug te kieperen. Een kraan of shovel, 
zoals wij gewend zijn, is nergens te 
bekennen. Met de schop, hak, kruiwagen 
en handkarren was men bezig en zelfs het 
leger deed mee. Een heel bataljon solda-
ten marcheerde langs met een schop in 
plaats van een geweer over het schouder. 
Ook in Hoi'an was weer de handel over-

vloedig aanwezig met als specialiteit het 
maken van kleding op maat. De ene dag 
besteld en de maat genomen, de volgen-
de dag klaar, gepast en zo nodig bijge-
werkt van pak en/of jas. En dat voor wei-
nig geld. 
Op de mountainbike over smalle en mod-
derige paden zijn we de omgeving van de 
stad wezen verkennen en hebben ontdekt 
waar alle voedsel vandaan komt voor de 
vele monden.
Rondom de stad verbouwde men groente 
op de hogere gronden en rijst op de lage-
re. Door een vernuftig sluizensysteem liet 
men daar grote polders onderstromen 
met zeewater. Uit dit brakke water werden 
eetbare planten geoogst en met netten vis-
sen en andere levende wezens gevangen 
voor consumptie. Ganzen en eenden 
waren er ook in overvloed.
Veel producten uit de natuur worden 
direct benut. Een voorbeeld hiervan over-
kwam mij op een solo wandeling in dat-
zelfde buitengebied. Het was echt warm 
en dorstig. Overal waren stalletjes waar 
drinken aangeboden werd. Bij één ervan 
besloot ik een colaatje te bestellen. De 
gevraagde coca werd anders verstaan 
dan ik bedoelde want de heer des huizes 
klom als een aap in de naast de hut staan-
de palm en sneed daaruit een verse 
kokosnoot. Zijn vrouw hakte daaraan een 
platte onderkant en een driehoekige ope-
ning in de bovenkant. Onder belangstel-
ling van de hele familie leste ik mijn dorst, 
niet met coca cola maar met de inhoud 
van een coco-nút.

Durk.

Gebr. v/d Veen Onroerendgoed BV

Biedt aan: In maart 2010 gaan wij een nieuw bedrijfspand bouwen op het nieuwe 
industrieterrein in Wijnjewoude. Wij willen een deel hiervan verhuren of verkopen. 
Hebt u belangstelling voor een deel? 
Dan kunt u contact opnemen met: John v/d Veen, tel.: 06-55774331 of 
info@autobedrijfvdveen.nl  of  tel.: 0516-520724 / 0516-481313

P.S. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
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Beroep onder de Loep

Ik ben Folmer Schaap en woon aan de Te Nijenhuiswei 33 in Wijnjewoude. Mijn beroep 
is assistent accountant en ik werk bij MRW Accountants in Sneek. 

Wat houdt dit beroep in?
MRW Accountants heeft in Friesland 4 
kantoren: Leeuwarden, Gorredijk, Sneek 
en Wolvega. Ik ben werkzaam op het kan-
toor in Sneek. Dat ben ik sinds 1 septem-
ber 2009, daarvoor was ik werkzaam bij 
Accon avm in Drachten. MRW is met 
name werkzaam in het Midden- en 
Kleinbedrijf (MKB) voor het controleren, 
beoordelen en samenstellen van jaarre-
keningen. Daarnaast doen wij fiscale 
aangiften en geven wij adviezen over de 
financiële bedrijfsvoering en begeleiden 
wij bedrijven met hun administratie. Als 
accountant volgen wij nauwlettend de 
wet- en regelgeving en dat is tegenwoor-
dig niet gering. Voor bedrijven is het niet 
altijd mogelijk en haalbaar de wetten en 
regels bij te houden. Daarom geven wij 
adviezen over de financiële bedrijfsvoe-
ring, zodat zij het maximale rendement 
kunnen behalen.

Waarom ben je medewerker accoun-
tant geworden?
Ik ben iemand die graag met cijfers 
omgaat. Daarom heb ik de studie bedrijfs-
economie gedaan. Dat is een brede oplei-
ding en een praktijkgerichte studie. 
Sommige mensen denken dat het werken 
in de accountancy saai is, maar daar ben 
ik het niet mee eens. Het is heel erg wis-
selend en zeer gevarieerd. Ik kom bij ver-
schillende bedrijven (bouwbedrijven, 
winkeliers, campings en noem maar op) 
en heb veel contact met de diverse onder-
nemers. Elk bedrijf is anders en elk bedrijf 
stelt zijn eigen prioriteiten en heeft een 
eigen bedrijfsvoering. Ik wil graag zo 
breed mogelijk bezig zijn.

Wat voor opleiding heb je hier voor 
gevolgd?
VWO, HEAO, bedrijfseconomie.
Naast mijn werk als assistent accountant 
heb ik de accountancy opleiding gedaan. 
Deze studie heb ik afgerond, maar om mij 
officieel accountant te mogen noemen 
moet ik nog een praktijkstage doen. In 
principe moet dat dit jaar beginnen, maar 
de tijd ontbreekt vaak.
Daarnaast volg ik regelmatig cursussen, 
vaardigheidstrainingen vanuit het eigen 
bedrijf.

Over welke capaciteiten moet je be-
schikken?
Je moet deskundigheid en kennis hebben 
op het gebied van accountancy, belas-
tingrecht en andere regels waar bedrijven 
aan gebonden zijn. Daarnaast moet je de 
ontwikkelingen bijhouden door de steeds 
wisselde wet-en regelgeving. 
Je moet goed met mensen kunnen 
omgaan, de kennis kunnen overbrengen 
zowel richting de klant als richting je colle-
ga's.

Waarom is dit beroep zo leuk?
Het is afwisselend en ik heb contact met 
heel veel verschillende klanten. Ik heb ple-
zier in het ontleden van cijfers om vervol-
gens naar een doel toe te werken wat de 
ondernemer wil, zodat hij weer verder 
kan.

Waar stoor je je aan in dit werk?
De steeds toenemende wet- en regelge-
ving voor accountants zorgt voor veel 
extra werk. Deels komt dit de kwaliteit ten 
goede, maar maakt onze dienstverlening 
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ook duurder. Dat is richting de klant wel 
eens moeilijk uit te leggen en kan ten 
koste gaan van de relatie met de klant. Je 
werkt altijd onder tijdsdruk.

Wat zijn je hobby's en heb je hiervoor 
nog tijd?
Ik ben een liefhebber van sport maar van-
wege een knieblessure voetbal ik niet 
meer. Ik heb altijd gevoetbald bij ODV, 
maar nu ben ik actief als bestuurslid.

Een keer in de week ga ik naar fitness en 
soms speel ik snooker. Als ik meer tijd had 
zou ik meer tijd aan sport besteden.

Wat is je laatst gelezen boek?
Nathans Vlucht van John Gilstrap. Ik lees 
alleen als ik op vakantie ben. Ik heb geen 
tijd om te lezen en kan ook moeilijk de rust 
vinden om een boek te pakken.

Wat is je levensmotto?
Blijf bezig, blijf actief.

Klaske.

De T.V. Toppers door CMV “Euphonia”

Op zaterdag 6 maart a.s. vindt er in De Swingel een groot 
concert plaats met de vrolijke titel “T.V. Toppers”. Het con-
cert wordt gegeven door CMV Euphonia met dirigente 
Petra Rodenboog. Tijdens het concert maakt Euphonia 
samen met het publiek een muzikale reis door T.V. land. 

Euphonia begint de programmering met 
Euphonia's kindertijd. Eerst natuurlijk 
naar Sesamstraat kijken, nog een mooi 
verhaal en dan…, lekker sliepe! Iets later 
op de avond komen Studio Sport, een 
ware zaterdagavondquiz en een span-
nende film voorbij. De late night program-
mering blijft nog een verrassing!!!!

Euphonia zal haar muzikale klanken 
omlijsten door middel van een toneelspel 
dat door enkele acteurs opgevoerd zal 
worden. Deze toneelvoorstelling zal van 
deze avond een waar feest maken. 
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 zater-
dagavond 6 maart om 20.00 uur!

Het bestuur van CMV Euphonia.
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Het weeroverzicht van Wijnjewoude in 2009 

Zonnig, te warm en opnieuw te nat. Dat is hoe het weer over 2009 volgens "onze" weer-
man Feite Feenstra kan worden samengevat. Het jaar begon overigens best koud, met 
een aardige winterperiode. De liefhebbers hebben daardoor voor het eerst sinds 1997 
weer een paar tochten kunnen schaatsen. Ook het einde van 2009 was winters, met 
volop sneeuw in december. Het volledige weeroverzicht kunt u hierna lezen. 

In januari viel 63 mm neerslag. De maand 
kende 19 droge dagen. In de nacht van 6 
januari vroor het 7 graden, waarmee de 
laagste temperatuur van de maand werd 
gemeten. De maand kende 5 ijsdagen, 13 
nachten met lichte vorst en 1 nacht met 
matige vorst. "Der wiene grutte ferskillen 
yn it lân. Yn it suden frear it 20 graden of 
mear" zegt Feenstra. "Yn de sudwesthoe-
ke riden se op it Iselmar, wylst de 
Kompagnonsfeart nea ticht lein hat". De 
hoogste temperatuur werd op 18 en 19 
januari gemeten, toen het 6 graden werd. 
De gemiddelde temperatuur was 1 6/10 
graad lager dan gewoonlijk. Het was een 
zonnige maand, met liefst 38 uur zon 
meer dan gebruikelijk. Opvallend was 
verder de lage luchtdruk van 963 hPa op 
23 januari. "Sûnt 1901 de op 2 nei leech-
ste barometerstân"aldus Feenstra. Alleen 
in 1983 (955 hPa) en 1989 (958 hPa) 
werd een lagere luchtdruk gemeten. 

Februari begon winters, met lichte vorst (- 
2 graden) gedurende 2 nachten. 1 februa-
ri was een ijsdag, met -1 overdag. Daarna 
liepen de temperaturen op. Op 28 februari 
werd de hoogste temperatuur van de 
maand bereikt, met 10 graden. De maand 
kende 6 dagen met lichte sneeuw en op 
16 dagen viel regen. Totaal viel er 70 mm 
neerslag. "De lêste helte fan'e moanne 
wie tige wiet en donker. De winter gong út 
as in kears", kenschetst Feenstra de win-
ter. Opvallend noemt hij dat het de hele 
winterperiode, van december 2008 tot en 
met februari 2009 nooit onweerde. Dit is 
erg ongebruikelijk.
Maart begon mistig en rustig. De maand 
kende 2 nachten met lichte vorst en 2 
nachten met temperaturen rond het vries-
punt. De laagste temperatuur werd in de 
nacht van 20 op 21 maart gemeten, toen 
het - 1 graad werd. De hoogste tempera-
tuur werd op 30 maart gemeten, toen het 
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12 graden werd. Opvallend waren de ver-
schillen in neerslag in de provincie. Terwijl 
in de regenmeter van Feenstra 86 mm 
neerslag werd opgevangen, viel aan de 
IJsselmeerkust maar 43 mm neerslag. 
"De temperatuer wie mei 6 graden gemid-
deld, mei 6 oeren mear sinne as gewoan 
en mar 9 droege dragen" aldus Feenstra.
Over april zegt Feenstra: "April wie in 
moanne fan records. Tige droech, mei 
mar 21 mm delslach. De gemiddelde tem-
peratuer wie mei 11 7/10 graad leafst  4 
graden heger as gewoanwei en wy hiene 
78 oeren mear sinne as gewoan. Dan 
kinne jo sjen hoe't it waar feroaret". De 
hoogste temperatuur werd op 10 en 16 
april  bereikt, toen het 23 graden werd. Op 
1 april werd de laagste temperatuur geme-
ten, met 2 graden 's nachts. 
Ook mei kende 46 uur meer zon dan 
gewoonlijk. "Mar it wie gjin útsjitter" zegt 
Feenstra. "It wie in wiete moanne mei 94 
mm delslach en fan 9 oan't 15 maaie mei 
in soad hurde wyn". Op 4 en 5 mei werd de 
laagste temperatuur gemeten, met 6 gra-
den. De warmste dag van de maand was 
31 mei, met 24 graden. De maand was 
7/10 graad warmer dan gewoonlijk.
In juni viel 73 mm neerslag. Tot 23 juni 
was het gemiddeld een graad te koud. De 
laatste dagen maakten dit goed, met op 6 
dagen temperaturen van 25 graden of 
meer. Op 6 juni werd 's nachts de laagste 
temperatuur gemeten, met 6 graden. De 
hoogste temperatuur werd op 29 juni 
bereikt, met 27 graden. Ook juni was weer 
een zonnige maand, met 43 uur meer zon 
dan gewoonlijk. Opvallend noemt Feen-
stra het dat de zon op alle dagen scheen. 
"Net ien dei s6under sinne. Utsûnderlik".
Juli was opnieuw een erg natte maand, 
met 165 mm neerslag. "Foar it tredde jier 
efter inoar mear as 150 mm delslach" ver-
telt Feenstra. Op slechts 8 dagen regende 
het niet. Een groot verschil met Makkum, 
waar slechts 58 mm neerslag viel. De 
maand kende veel onweer. Met 10 maal 
onweer in juli onweerde het 4 keer meer 
dan het voorgaande halfjaar in zijn 

geheel. Kenmerkend noemt Feenstra ook 
de harde wind, met "hast alle dagen in   
stoarmige west oant súdwesten wyn". 
Desondanks was het een warme maand, 
met op 22 dagen meer dan 20 graden, 
waarvan 10 dagen met 25 graden of 
meer. Zonnig was het ook, met gemiddeld 
43 uur zon meer dan gebruikelijk. De 
hoogste temperatuur werd op 3 juli 
bereikt, toen het 30 graden werd. In de 
nacht van 10 juli werd het slechts 12 gra-
den; de laagst temperatuur van de 
maand. 
Augustus was met 61 mm neerslag "oan'e 
droege kant" aldus Feenstra. Op 1 en 11 
augustus werd het 's nachts 11 graden; de 
laagste temperatuur deze maand. Op 20 
augustus werd de hoogste temperatuur 
gemeten, toen het liefst 32 graden werd. 
"De heechtste temperatuer fan it jier". De 
gemiddelde temperatuur was met 18 6/10 
graad opnieuw bovengemiddeld. Nor-
maal is 17 1/10 graad. Hoewel augustus 
een rustige maand kan worden genoemd, 
kregen we op 8 augustus een flinke storm.  
De hele zomer van 2009, gerekend over 
de maanden juni, juli en augustus, komt 
op de ranglijst van warmste zomer sinds 
1701 op de 26ste plaats. De hoogste tem-
peratuur in onze regio werd in Haulerwijk 
gemeten, met 35 graden. Op 4 dagen was 
het 32 graden of meer, op 21 dagen 25 gra-
den of meer en op 63 dagen 20 graden of 
meer. De hele zomer kende 710 uur zon, 
tegenover 597 uur gemiddeld. "Mar mei 
300 mm delslach wie it gjin droege sim-
mer yn ús kontreien" zeg Feenstra.
September was een droge maand. "Mar 
45 mm delslach, tsjinoer meastal 80 mm" 
zegt Feenstra. En van die 45 mm viel 38 
mm al op de eerste 6 dagen van de 
maand. Met 140 uur zon was het een 
gewone maand. De laagste temperatuur 
werd in de nacht van 27 september geme-
ten, met 7 graden. Op 8 september werd 
het nog 27 graden. September was een 
maand met op liefst 17 dagen een harde 
wind. De eerste herfststorm hadden we 
op 3 september. Desondanks noemt 
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Feenstra september "in restige moan-
ne".
Oktober kenschetst Feenstra als 
"droech, sinnich en te waarm". Er viel 69 
mm neerslag, tegenover normaal 80 
mm. De nacht van 6 op 7 oktober was 
een voor de tijd van het jaar extreem 
warme nacht, met liefst 16 graden. "Dat 
komt hjir hast noait foar" zegt Feenstra. 
De hoogste dagtemperatuur was op 7 en 
8 oktober, toen het eveneens 16 graden 
werd. De laagste temperatuur werd in de 
nacht van 14 op 15 oktober gemeten, 
met 1 graad in de plus. 
In november veranderde het weer volle-
dig. "Tige wiet, tryst en donker, mei 145 
mm delslach. It waar sloech folslein om. 
It wie samar klearebare hjerst mei op 26 
dagen in protte wetter" zegt Feenstra. 
De maand was zacht, met een gemiddel-
de temperatuur van 8 8/10 graad (alleen 
1994 en 2006 waren zachter). Op 1 
november werd de hoogste temperatuur 
gemeten, met 14 graden. De laagste tem-
peratuur werd van 3 op 4 november 
gemeten, met 4 graden. De zon scheen 
slechts 38 uur, terwijl 58 uur normaal is. 
Opvallend is dat dit de eerste maand van 
2009 was met minder zon dan gewoon-
lijk. 
December begon nat en zacht, met 67 

mm regen in de eerste helft van de 
maand. De hoogste temperatuur werd op 
10 en 12 december bereikt, met 10 gra-
den. Op de 14e december begon het te 
vriezen en viel er sneeuw. Op 16 en 17 
december viel liefst 23 cm en daar kwam 
op de 18e nog 13 cm bij. In zijn geheel viel 
54 cm sneeuw in december. De totale hoe-
veelheid neerslag kwam hiermee op 121 
mm, want 1 cm sneeuw betekent 1 mm 
neerslag. De laagste temperatuur werd 
op 19 en 20 december gemeten, met - 8 
graden. "Matige froast en de leechste tem-
peratuer fan it hiele jier" zegt Feenstra. In 
zijn geheel vroor het in de maand decem-
ber in 16 nachten. 
We eindigen zoals we begonnen; 2009 
was weer een nat jaar, met 1016 mm neer-
slag. Warm was het ook; voor de 10e keer 
deze eeuw was de gemiddelde tempera-
tuur hoger dan het langjarig gemiddelde. 
En het was zonnig, met bijna iedere 
maand meer uren zon dan gewoonlijk. 
Opvallend is nog dat het vaak hard waai-
de. Gedurende 100 dagen stond er een 
harde of stormachtige wind. Dit was wat 
we over 2009 kunnen melden, of zoals 
Feenstra zegt: "Mear kin ik der net fan 
meitsje". 

Lammert
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Geef de pen door

Na heel veel verhalen hier al te hebben gelezen krijgen ook wij de pen 
en ja wat schrijf je dan? We doen maar een poging: Wij zijn Johan en 
Ria Oedzes en wonen samen met onze 2 kinderen aan de Com-
pagnonsfeart 79. De fam. 

Oedzes woont al vele jaren in Wijnje-
woude, Johan was ongeveer een jochie 
van 3 toen hij vanuit Waskemeer hier is 
komen wonen, samen met zijn heit, mem 
en zusje.
Hij woont hier dus al bijna zijn hele leven. 
Een echte Wynjewâldster.
Zelf ben ik geboren in Drachten en op mijn 
3de levensjaar verhuisd naar de Kom-
penije (Drachtstercompagnie). Hier heb ik 
mijn kinderjaren doorgebracht. Op mijn 
dertiende zijn we in Wijnjewoude komen 
wonen. Duerswald 15. Het huis was nog 
in oude staat, geen keuken, verwarming, 
of ook maar enige vorm van comfort maar 
toch… een prachtig stekje. Door de jaren 
heen heeft mijn vader het hele huis ver-
bouwd. Een prachtige object voor een 
leraar timmerman. We hebben er dan ook 
met heel veel plezier gewoond.
Toen Johan en ik elkaar eenmaal hadden 
ontmoet heeft het niet zo heel lang 
geduurd voor we een huis kochten in 
Kootstertille. Er werd getrouwd, nu inmid-
dels alweer bijna 23 jaar geleden. Het viel 
niet mee om als Wâldpiek te wennen in de 
Tille, hoewel er wel enige familliebanden 
lagen. Mijn moeder is in de Tille geboren, 
en ook woonde mijn Pake er nog. Hij is 
altijd molenaar geweest in Kootstertille.
Toch besloten we na een aantal jaren 
weer terug te keren naar de wouden. 
En sindsdien zijn we niet meer wegge-
weest uit Wijnjewoude. Wel hebben we 
heel wat heen en weer gereisd binnen het 
dorp: van Duerswâld naar de Tjalling 
Harkeswei, vandaar weer naar Duers-
wâld en toen naar de Strûkheide. Samen 
met de beide heiten hebben we deze 
woning gebouwd. We hebben er een fijne 
tijd gehad, met kleine kinderen wonen in 
een nieuwbouwwijk heeft vele voordelen, 

er waren altijd wel vriendjes en vriendin-
netjes om mee te spelen. 
Johan heeft het boerenleven nooit hele-
maal los kunnen laten na de lagere land-
bouwschool. Nog steeds is hij regelmatig 
te vinden in de melkput bij een aantal 
bevriende boeren uit de omgeving. Het is 
en blijft zijn lust en zijn leven.
Sinds we aan de Compagnonsfeart 
wonen kan hij deze hobby ook thuis uitoe-
fenen. Er worden momenteel 2 koeien 
gemolken en een aantal kalfjes opgefokt. 
Dit opfokken doen we in samenwerking 
met de stichting Roodbont Fries Vee. 
Deze stichting heeft als doel het Fries 
roodbonte vee in stand te houden, waarbij 
het economische doel van de dieren niet 
uit het oog wordt verloren. Mede dankzij 
de inspanningen van de stichting neemt 
het aantal Friese roodbonten jaarlijks toe.
De Friese roodbonte koe is een authentie-
ke koe afkomstig uit Friesland. Op dit 
moment zijn er wereldwijd slechts 300 
Friese roodgekleurde runderen. De 
Friese roodbonte koe is een krachtige, 
oer-Hollandse koe: roodbonten zijn min-
der vaak ziek, worden ouder en hun melk 
bevat een hoger vet- en eiwitgehalte. 
Deze unieke, kwalitatieve eigenschappen 
zijn waardevol voor de Nederlandse vee-
stapel. 
Ook door zijn werk is hij verbonden met de 
agrarische sector als service monteur bij 
de Laval. 
Ik ben werkzaam als technisch/financieel 
administratief medewerkster bij de firma 
Verkley in Drachten. Dit voor ongeveer 24 
uren per week zodat er ook de nodige tijd 
overblijft voor het draaiende houden van 
de huishouding.
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En hoewel de kinderen inmiddels aardig 
zelfredzaam zijn is het toch bovenal ook 
erg gezellig om tijd te hebben voor elkaar. 
Gerard is druk bezig om zijn studie af te 
ronden als verkoopadviseur in de mobili-
teitsbranche en werkt als verkoopadvi-
seur bij de Toyotadealer Valkema in 
Leeuwarden.
Tiny hoopt dit jaar haar mbo-diploma te 
halen en is werkzaam bij de HEMA in 
Drachten, de tijd die ze overheeft wordt 
veelal besteed aan pony rijden en het bele-
ren van haar paard.

We zijn dankbaar voor alles wat ons is 
gegeven. Daarom is, naast de zorg voor 
elkaar en voor de mensen om ons heen, 
het voor ons ook belangrijk om actief 
betrokken te zijn bij onze plaatselijke gere-
formeerde kerk om zo ook Hem te dienen 
als Heer van ons leven.

Na zoveel woorden over ons willen we de 
pen graag doorgeven aan Jelke en Antje 
van Bruggen!!!

Johan en Ria Oedzes.

Nieuws van Vrouwen van Nu – BvPF

In januari hielden wij onze jaarvergadering. Via de versla-
gen van bestuur, commissies en interessegroepen werden 
we nog even herinnerd aan de grote verscheidenheid van 
activiteiten in het afgelopen jaar.

Na de pauze was het woord aan onze 
dorpsgenote Baukje Koolhaas. Zij nam 
ons mee in verhalen over een dichter, 
over Takkenbos en de wensvervullende 
kabouters. Wij luisterden ademloos. Een 
prachtig besluit van een zakelijke avond.
Op 8 maart gaan een zestal vrouwen naar 
de Internationale Vrouwendag in Sneek. 
Er is een interessant programma samen-
gesteld, waaruit keuzes gemaakt kunnen 
worden. Zo kan men een stadswandeling 
maken, het stadhuis bezichtigen en 
musea en galerieën bezoeken. Verder 
zijn er interactieve lezingen over schilde-
ren, beeldhouwen en fotografie en kan 
men workshops volgen in het maken van 
groendecoraties en sieraden. Voor elk 

wat wils, met tot slot de voorstelling “Op 
weg naar Compastella”.
Op 17 febr. verwelkomen we de hr. Niek 
v.d. Oord, schrijver van twee boeken over 
de jodenvervolging.
Zijn eerste boek gaat over de joodse fami-
lie Stern uit Assen en heet: “Het mankeert 
ons aan een goed adres”. Het tweede 
boek heet: “Jodenkampen” en beschrijft 
de historie van de voormalige werkkam-
pen in Blesdijke, Diever, Elsloo, Fochte-
loo en Vledder.
Wij verwachten dat het een indrukwek-
kende avond wordt over wat zich zo dicht 
bij huis heeft afgespeeld. Deze avond zijn 
ook de partners en andere gasten van 
harte welkom om 19.45 uur  in de “Trije-
hoek”.

A. v.d. Heide-Lenting.

Alle nieuwe liedjes 
zijn al een keer gezongen
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eOpsterland als 2  Friese gemeente
 aangesloten bij Digitale Nota

Vanaf 1 februari 2010 kunnen inwoners uit de gemeente Opsterland digitaal hun belas-
tingaanslag via internetbankieren ontvangen en betalen. Opsterland heeft zich als 
tweede Friese gemeente aangesloten bij de Digitale Nota. Om de belastingaanslag 
2010 als Digitale Nota te ontvangen kunnen inwoners zich voor 8 februari 2010 zelf aan-
melden via hun eigen internetbankieren.

De Digitale Nota is een product van de 
gezamenlijke banken. Wie zich aanmeldt 
voor de Digitale Nota ontvangt nota's van 
verschillende bedrijven direct via internet-
bankieren. Op die manier is het gemakke-
lijk om nota's te betalen en te bewaren. De 
papieren nota is dan verleden tijd. Op dit 
moment zijn er ongeveer tachtig bedrijven 
of organisaties in Nederland die zijn aan-
gesloten bij Digitale Nota. 

De Digitale Nota kent vele voordelen: 
gemakkelijk toegankelijk via internet-
bankieren, geen acceptgiro's meer over-
typen, overzichtelijk dossier op één 
plaats, betrouwbaar en gratis en boven-
dien goed voor het milieu. Meer informatie 
over de Digitale Nota is te vinden op 
www.viamijnbank.nl.

DigiD en iDeal
Naast de Digitale Nota investeert de 
gemeente Opsterland op meer vlakken in 
de digitale wereld. De website www.op-
sterland.nl wordt per 1 februari 2010 uit-
gebreid met DigiD en iDeal. Inwoners kun-
nen daarmee, 24 uur per dag, zeven 
dagen per week, online zaken doen met 
de gemeente. Zij kunnen voorlopig vier 
producten digitaal regelen: uittreksel uit 
de gemeentelijke basisadministratie of 
burgerlijke stand aanvragen, een bewijs 
van Nederlanderschap aanvragen en een 
verhuizing binnen of naar de gemeente 
Opsterland doorgeven

Gemeente Opsterland.

Willedei 2010

Op 4 september 2010 wordt de 7de Willedei georganiseerd. 
Om deze Dei goed te kunnen organiseren zijn we op zoek naar 
dorpsgenoten die ons daarbij willen ondersteunen.

Bestuursleden gevraagd
Wij zoeken dorpsgenoten die de huidige bestuursleden willen ondersteunen bij hun 
taken. Deze ondersteuning geldt zowel in de voorbereiding als ook op de Willedei zelf.

Vrijwilligers gevraagd via verenigingen
Welke vereniging is bereid om met een groepje leden op 4 september 2010 de Willedei 
te ondersteunen? Als tegenprestatie ontvangt de vereniging een (kleine) bijdrage voor 
de verenigingskas.

Voor vragen en reacties kunt u bellen met Grietje Rooks, 
telefoon 0516-491350 of 06-51070901.
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Wat is er deze maand zoal te beleven……..

Nieuwe regels rond inkomstenbelasting.
Wie denkt dat belasting saai is en het invullen van een belastingformulier een crime, 
moet toch beslist 25 februari reserveren. 
Dan zal in MFC de Swingel vanaf 20.00 uur door Jacob Bouma en Marita Ringnalda
een voorlichting worden gegeven over de nieuwe regels rond inkomstenbelasting. 
Je maakt op een humoristische manier kennis met de ins en outs van een inkomsten-
belastingformulier. Voor de prijs hoeft niemand het te laten. Het bijwonen is, afgezien 
van een kleine bijdrage voor koffie, gratis.

Wanneer je vooraf een vraag hebt, mail deze dan naar,
bouma@boumaadmin.nl met als onderwerp: Vragen voorlichting.
Dat kan ook via de websites,
www.boumaadmin.nl of www.belastingconsulent-ringnalda.nl/home.html
25 februari wordt een leuke en onderhoudende avond. 
Tot ziens.

Contactpersoon: Anneke Heslinga. tel 0516-481929

Inmaken, lekker voor later. 
Deze cursus gaat, ondanks berichtgevingen in de diverse media, gewoon door.
Inmaken is niet alleen een lust voor het oog, het is ook zeker een natuurlijk gebeuren
Alle facetten van het conserveren worden in deze workshop belicht, zoals het roken, 
zouten of pekelen, maar ook het inmaken in azijn. 
Inmaken is voor elk seizoen, en al generaties lang wordt er geweckt.
Chutneys en zoetzuur die, hoe langer je ze bewaart, beter op smaak zullen komen. 
Of eigen gemaakte vruchtenjams en heerlijke vruchten of kruidenlimonade, als voor-
raad in uw kelderkast.
Dit alles is ook heel leuk om als persoonlijk cadeau te geven!
Heb je een moestuin, fruitbomen, bessenstruiken of zelfs een kas vol tomaten, kom-
kommers en augurken? Of interesseer je je voor inmaken? Laat je informeren door 
Caroline van het Culinair Historisch Kookmuseum in Appelscha. Neem potten en fles-
sen mee, want zeker weten dat je niet met lege handen huiswaarts keert.

Data: woensdag 17 maart.
Tijd: 19.00 uur. (vertrek vanaf MFC de Swingel 18.30 uur)
Kosten: € 25,00
Contactpersoon: Lydia Huisman. tel. 0516-48178.

Geld hebben is een goede zaak; 
weten wat je er mee moet doen nóg beter!
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Wolvilten, een bloem.
In deze workshop gaan we nat vilten, de prachtige zachte kleurige Merinowol is zeer 
geschikt. Wol kan door sop, warmte en wrijving vervilten, dit komt doordat de schubben 
van de wol in elkaar haken.
Wol kan ook heel veel water opnemen en wordt hierdoor elastisch en rekt dus uit. 
Door afkoelen en beweging blijven de schubben aan het vezeloppervlak in elkaar ste-
ken en ontstaat vilt. We maken deze avond een bloem.

Datum: vrijdag 12 maart.
Tijd: 20.00-22.00 uur.
Kosten: € 15,00
Contactpersoon: Lydia Huisman. tel. 0516-48178. 

Winterverslag van de Ysclub Great Foarút. 

Hallo leden,
Hier een klein winterverslag van de Ysclub Great Foarút. Op 17 december is er veel 
sneeuw gevallen. Het ijs was nog te dun om de sneeuw van de baan af te vegen. Pas 
zaterdag 9 januari kon de baan open. Het ijs was slecht, maar er kon geschaatst wor-
den. Helaas was dit van korte duur. Zondagmorgen lag er weer een dik pak sneeuw. 
Het bestuur kon de prut niet meer van de baan krijgen. We vragen begrip voor deze situ-
atie en hopen dat, wanneer er weer zoveel sneeuw valt, we mogen rekenen op vrijwilli-
gers uit het dorp om de baan sneeuwvrij te krijgen.

Vriendelijke groet, 
het bestuur. 

Ouderensoos Wijnjewoude

Op woensdag 13 januari zaten we er klaar voor, Jeen van den Berg Elfstedenwinnaar 
zou bij ons komen. Maar helaas, door een misverstand kwam hij niet opdagen. Wat nu? 
Stoker wist raad. In het gebouw was wel een bingospel. Wij aan de bingo alhoewel deze 
pas voor 17 maart was gepland. Het werd toch wel een gezellige middag en Jeen van 
den Berg komt alsnog op 17 maart.
Woensdag 17 februari hoopt mevr. Aukje Timmermans bij ons te komen met een kle-
dingshow met playback van Willeke Alberti. Dit belooft een heel mooie middag te wor-
den. 
Voor zaterdag 13 februari hebben we een uitnodiging ontvangen van de toneel-
vereniging uit Waskemeer. Zij hebben dan een klucht in 3 bedrijven genaamd “Is goed” 
Om 14.00 uur staat de koffie klaar. Wie geen vervoer heeft kan zich opgeven bij één van 
de bestuursleden. Dan wordt het geregeld. 
Op 13 februari om 14.00 uur in het Ald Leger in Waskemeer.
Op 17 februari 14.00 uur in gebouw de Driehoek in Wijnjewoude.

Tot ziens
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Prijswinnaars kleurwedstrijd 
en waardebon actie 

Kleurplaat: 
Gerwin Jongsma uit Wijnjewoude 4 jaar
Hugo Oosterhof uit Bakkeveen 5 jaar
Islande v/d Molen uit Wijnjewoude 6 jaar
Johan v/d Veen uit Wijnjewoude 7 jaar 
(ontbreekt op de foto)
Carina Doorgeest uit Wijnjewoude 8 jaar
Alina Bruinsma uit Hemrik 9 jaar
Waardebon actie:
Ike de Boer 
Lydia Huisman
Jannie Veenstra

Prikbord

Wilt u tijd maken voor 
“Wille in Wijnjewoude?”

Het realiseren van duurzame, fijne en 
veilige speeltuinen? Kom dan e's met 

ons praten! Wij zoeken nog ondersteu-
ning bij: Communicatie en PR 

Fondsenwerving
Financiën/ begroting

Organisatie/ uitvoering ludieke acties
Gezamenlijk Speeltuinen Wijnjewoude

Contactpersonen vrijwilligers:
Leontine Vroege 0516 – 480800

Tasje gevonden
Er is een klein tasje gevonden met een 

afbeelding van een olifant erop. 
In het tasje zat een muziekapparaatje 

met koptelefoon. 
Het is gevonden op het fietspad tussen 
Wijnjewoude en de Opper Haudmare 

(verkeerslichten). 
Het tasje is bij fam. Weening, 

Merkebuorren 40 in Wijnjewoude 
(tel. 0516-850 245). 

Peuterspeelzaal De Telle zoekt:
Binnenkort krijgt Peuterspeelzaal De 
Telle er een derde groep bij. Daarom 
zoeken wij een een lieve, actieve en 

enthousiaste vrijwilliger of vrijwilligster, 
liefst met enige affiniteit met kinderen. 

Dagdelen zijn altijd bespreekbaar.
Inlichtingen te verkrijgen bij de 

peuterspeelzaal; tel.nr. 480515, Katja 
van Veen; tel.nr. 426288 of Géke 

Groenewold; tel.nr. 481878. 

Oppas gevraagd
Komende april verhuizen wij naar de 
Tsjerkewâl in Bakkeveen. We hebben 
een zoontje van bijna 2 en verwachten 

begin juni ons tweede kindje. Vanaf 
september zijn wij op zoek naar een 

lieve, betrouwbare, niet-rokende oppas 
(20+) die1,5 dag per week bij ons aan 

huis op onze kinderen wil komen 
passen. Dagen in overleg.

Belangstelling? Mail je reactie dan naar: 
eizeanne_lenie@hotmail.com of 

bel 06-52308138.
Groeten,

Eize-Anne en Lenie Palsma 
Weinterp 54
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Feestelijke toneelavond Anbo

Denkt u aan onze toneelavond op 20 februari 2010 in de Swingel? Voor ons treedt op 
De Fryske Krite uit Oldeberkoop met het blijspel "Susters yn saken". Na afloop kunnen 
we een dansje maken op de muziek van "De Hendriko's". Ook hebben wij weer een ver-
loting met mooie prijsjes.
Aanvang 20.00 uur en ook niet leden zijn van harte welkom, oant sjen!

Het bestuur

Stichting Multimodus

organiseert 19 februari een lezing over Rwanda
Stichting Multimodus is een jonge stichting met ontwikke-
lingsprojecten in het Anglicaanse Bisdom Shyogwe in mid-
den Rwanda.

Inmiddels zijn twee projecten afgerond. Een middelbare 
school is voorzien van de nodige computers om gecertifi-
ceerd computerles te mogen geven. Verder is een Rwandese 
arts voorzien van medische instrumenten en studiemateriaal 
om zijn werk als arts in een Congolees ziekenhuisje beter te 
kunnen uitvoeren.
Afgelopen zomer zijn 27 scholen en zes medische posten geïnventariseerd. Er is nu 
inzichtelijk welke basale hulp nodig is om de leefomstandigheden van leerlingen, lera-
ren en zieke mensen concreet te verbeteren. Schoon drinkwater en energievoorzie-
ning zijn onze speerpunten. Er wordt op dat gebied intensief samen gewerkt met het 
Friesland College en de hogeschool Van Hall Larenstein.

U bent van harte welkom!

Rwanda in Wijnjewoude. 

Wilt u wel eens ervaren wat het is om een emmer van 30 kilo op je hoofd te dragen? Een 
jerrycan met 20 liter water te sjouwen, of in een primitieve schoolbank je huiswerk te 
maken? Dat kunt u zelf ervaren tijdens een lezing over het leven in Rwanda. De lezing 
wordt verzorgd door Stichting Multimodus, een jonge stichting met ontwikkelingspro-
jecten in Rwanda. Deze stichting zorgde al voor computers voor een middelbare school 
en voorzag een arts van medische instrumenten en studiemateriaal. 
Datum: vrijdag 19 februari, 20.00 uur. Locatie: MFC De Swingel, Mr. Geertswei 4, 
Wijnjewoude. Deelname gratis, wel graag even aanmelden via: 0516-481878 of per E-
mail werkgroep.wijnjewoude@gmail.com

Jan Dros en Geert van der Veen.

Te bescheiden is onbescheiden
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Melk- en Zuivelhandel

K. Couperus

Petersburg 3
8435 VH Donkerbroek
Tel.: 0516 - 49 16 13

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

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

Uitvaartverzorging Van der Ploeg

De Meent 43
9203 XR  Drachten

Tel.: (0512) 52 06 14
Fax: (0512) 53 95 90
b.g.g. 06 - 53 88 34 43

en Dhr. P.G. Wagenaar, Ureterp
Tel.: 06 - 27 30 34 57

Dag en nacht bereikbaar. Voor leden en niet leden.

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF

GFHGFH

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Wolverlei 5     
9241 ER  Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46

Voor al uw: - nieuwbouw

- verbouw 

- onderhoud 

- renovatie

EDWIN HOFSTEE
TIMMERBEDRIJF
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Harm Hoogenberg stopt met volleyballen.

Gezellig aan de keukentafel onder het genot van koffie en een lekkere koek heb ik met 
Harm en zijn vrouw gesproken over zijn carrière als volleyballer.

Harm vertelt dat hij vorig jaar een keer met 
de fiets over de kop is gegaan. Dat was 
niet handig maar ook niet zo goed voor 
zijn rechterschouder. Hij heeft er nog altijd 
last van. Dat is ook de reden dat hij na 
meer dan 25 jaar stopt met volleybal. 
Opslaan met de rechterhand lukt niet 
meer, omdat daar kracht bij nodig is. Op 4 
februari wordt Harm 85 jaar en op 8 febru-
ari heeft hij de laatste volleybaltraining in 
de Swingel. Elke maandagavond gaat 
Harm met heel veel plezier naar volleybal. 
Het gaat om recreatief volleybal. Het doel 
is wel om te winnen maar het is niet het 
belangrijkste. Het gaat om het plezier in 
de sport. Er is sprake van een gemoedelij-
ke sfeer en er zijn sporadisch menings-
verschillen. Gezellig is ook de nazit onder 
het genot van een borreltje in de Swingel. 
In het begin lieten de heren het meestal 
afweten bij de nazit. Een aantal dames en 
Harm bleven zitten voor een borreltje. Dit 
werd al gauw 'Harm en zijn harem' Maar ja 

je weet hoe dat gaat op zijn tijd: vrouwen-
praat. Harm zocht dan zijn toevlucht bij 
Nico en dronk zijn borreltje aan de bar op. 
Als een van de spelers jarig is wordt er 
getrakteerd op bitterballen of iets derge-
lijks. Harm: dat allemaal zal ik zeker mis-
sen. 

Het is bijna 10 jaar geleden dat de 
Swingel is gebouwd. Samen met Freerk 
Duursma heeft Harm als vrijwilliger mee-
gewerkt aan de bouw. Niet een paar uur, 
maar vele, vele dagen. Harm is van 
mening dat het prachtig voor het dorp is 
dat er een dorpshuis is gekomen. Het is 
een samenzijn voor jong en oud, voor 
sport, vergaderingen, zomaar een borrel-
tje drinken of het vieren van een groter 
feest.

Harm is nog erg vitaal als 85-jarige. Hij 
geeft ook aan dat beweging belangrijk is 
en dat sport je jong houdt. Overdag krijgt 
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hij genoeg beweging want er zijn zo'n 50 
kippen die de aandacht vragen. Zij krijgen 
standaard kippenvoer maar als toetje ook 
nog geraspte wortelen. Daar zijn ze gek 
op en dat is ook een van de redenen dat 
de eieren zo lekker zijn.

Ik vroeg aan Harm of hij in een gat valt nu 
hij op maandagavond niet meer gaat vol-
leyballen. Maar dat valt gelukkig mee. Hij 
mag graag televisie kijken. Favoriete pro-
gramma's zijn 'Onderweg naar morgen' 
en 'de politie op je hielen'. Maar ook ziet hij 
graag naar sport. Een computer is niet 
aan Harm besteed. Harm: dat laat ik 
graag aan een ander over. Ik ben daar niet 
mee opgegroeid. Maar ik vind het soms 
wel lastig dat je voor verschillende zaken 

wordt buitengesloten. Zoals uitslagen van 
de grote clubactie, die stond voorheen in 
de krant, nu kun je dit alleen nazien op de 
computer. 

En dan zijn er nog de kinderen, de pake- 
en beppesizzers en de 11 oer pake- en 
beppesizzers. Harm Hoogenberg valt niet 
in een gat en zal zich zeker niet gaan ver-
velen en ziet terug op een prachtige vol-
leybaltijd. 

Klaske.

Jeugdfonds daagt je uit een mooi feest te organiseren!

Jongeren opgelet! Ben jij tussen de 12 en 24 jaar en hou je van een feestje? Lees dan 
snel verder!
Het Jeugdfonds is dé plek waar jongeren een aanvraag in kunnen dienen voor het 
opzetten, ondersteunen en begeleiden van activiteiten. De uitdaging is om op een ver-
nieuwende manier activiteiten zonder alcohol te organiseren om te laten zien dat deze 
alcoholvrije activiteiten ook 'COOL' zijn. 
Bij deze alcoholvrije activiteiten kun je bijvoorbeeld denken aan themaschoolfeesten 
met een DJ die 'COOL' is, in samenwerking met de lokale horeca een “fris” feest organi-
seren of een sport-en-spel toernooi met een fris(se) derde helft. Wat het idee ook is, de 
keuze is helemaal aan jou!
Door het opsturen van een kaart kun je je eigen idee indienen bij Timpaan Welzijn, de 
vormgever van het Jeugdfonds. Deze kaarten zijn in heel Fryslân beschikbaar op de 
plaatsen waar jongeren regelmatig zijn te vinden. Als het idee wordt uitgevoerd, ding je 
automatisch mee naar de “Jeugdfonds Award”, de prijs voor het beste idee. Ook kun je 
een vergoeding in de gemaakte kosten krijgen, tot een bedrag van wel €1000,-! 
Wil je graag meer weten over het Jeugdfonds of heb je al goede ideeën? Aarzel niet om 
contact op te nemen met Mardjantie Kneefel, uitvoerend coördinator van het 
Jeugdfonds – m.kneefel@timpaanwelzijn.nl of 06 460 418 73, of kijk op de website: 
www.timpaanwelzijn.nl/jeugdfonds. 

Je zorgen neemt niemand van je over,
 je weldaden pakt niemand je meer af
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Iets te vieren, reünie, vergadering

Warm - koud buffet /

BBQ / Koffietafel

Gezellige zaal, privé terras

Biedt allerlei mogelijkheden.

Mjumsterwei 16
9243 SK Bakkeveen
tel. 0516 541493

- aanleg

- advies 

- onderhoud

0516-480802

Wijnjewoude

Voor nieuw-, verbouw en renovatie,

ook voor: kozijnen, ramen en deuren.

Rinse Taekema    Tel.: 06 - 46 03 84 42

Tolleane 26 - 9241 WH  Wijnjewoude

E-mail: taekematimmerwerken@hetnet.nl 
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Schaakvereniging Bakkeveen

Bakkeveen bekert verder voor de Friese schaakbeker.

Afgelopen woensdag streden vier schakers van Bakkeveen thuis tegen vier schakers uit 
Rijs. De winnaar strijdt verder in de afvalrace om de Friese schaakbeker. 

Aan bord 1 speelde Bauke Hoogstra een 
prima wedstrijd tegen de sterke Hans 
Brinkman. Brinkman wist het positionele 
voordeel van de opening niet uit te buiten. In 
het middenspel weerstond Bauke alle aan-
valspogingen van zijn opponent, zodat er 
een eindspel ontstond waarin door de 
wederzijdse pionnenstellingen het spel hele-
maal “dicht”zat. Herhaling van zetten leidde 
tot een keurige remise ½-½. Jelle Bergsma 
aan het vierde bord stond aanvankelijk wel 
goed, maar zijn tegenstander Jappie 
Breimer gebruikte kundig de open torenlij-
nen en wist daar
mee op de achterste rij een stuk te winnen. 
Jelle speelde zorgvuldig door. Breimer bleef 
rustig en wikkelde af naar een gewonnen 
eindspel ½-1½. Ben de Vries aan bord 3 
moest het opnemen tegen Hans Starreveld. 
Vroeg in het middenspel waren al de nodige 
stukken (waaronder alle paarden) afgeruild 
en ontstond een heel erg open stelling. De 
dames moesten constant oppassen voor de 
2 lopers van de tegenstander en konden 
niet veel meer. De eerste speler die risico 
zou nemen, zou dat moeten bekopen; beide 
spelers zagen dat in Starreveld bood remi-
se aan, waar Ben eigenlijk niet onderuit kon 
1-2. Dirk Müller speelde een gelijkwaardige 
partij tegen Douwe Tjerkstra. Tjerkstra had 
aanvankelijk wat meer initiatief, maar had 
daar ook erg veel bedenktijd ingestoken. Dit 
brak hem later op zoals bleek. Er ontstond 
in de eindstrijd een koningtoren tegen 
koning toren. Tjerkstra dacht aan remise 
maar dreigde door zijn vlag te gaan. Dirk 
speelde door en wist in opperste tijdnood 
van Tjerkstra zijn toren buit te maken. 
En…toen werd het nog mat ook 2-2.
Door de resultaten op bord 2(verlies voor 
Rijs) en 4 (winst voor Rijs) werd het beker-
reglement van kracht; Bakkeveen mocht 
verder. Al met al een heel goed resultaat 
tegen een sterke tegenstander.

Schakers van Bakkeveen winnen ook de 
thuiswedstrijd tegen DSC 3
Dirk Mûller speelde met zwart tegen M. 
Veljkovic op bord 1. Dirk zette zijn tegen
stander onder zware druk; won een stuk en 
wikkelde de strijd prima in zijn voordeel af. 
1-0. Gerrit Meppelink aan bord 2 tegen H. 
Dokter maakte er weer een ontzettende 
spannende strijd van er ontstond een grote 
druk op de koningsstelling van Dokter, maar 
deze wist de aanval vakkundig te pareren 
en kon op zijn beurt zodanig aanvallen dat 
Gerrit gedwongen was de strijd op te geven. 
1-1. Ben de Vries aan bord 3 tegen M. Ten 
Hoor ging in een spannende pionneneind-
strijd ten onder. Hij moest een pion verlie-
zen en kon promotie niet voorkomen, opge-
ven was het enige wat er opzat. 1-2. Jelle 
Bergsma aan bord 4 tegen A.J. Meyer 
moest al snel een kwaliteit verliezen, maar 
kwam in de eindstrijd prachtig te staan, de 
druk werd te groot zodat zijn tegenstander 
opgaf 2-2. Sieb Hazenberg aan bord 5 
tegen J. Te Velde wist eveneens in het eind-
spel de druk op te voeren en zette zijn 
tegenstander mat. 3-2. Hos van der Mark 
aan bord 6 tegen H. Wortel kwam na een 
aantal uitgekookte afruilen een paar kwali-
teiten voor, dit werd zijn tegenstander te 
veel en hij gaf op: 4-2. Aan bord 7 speelde 
Douwe Galama tegen mevr R. Otten; 
Douwe had zijn avond niet gaf een aantal 
stukken weg en verloor zijn eerste partij in 
deze competitie. 4-3. Simke Terpstra had 
helaas geen tegenstander op bord 8, zodat 
ook dit punt naar Bakkeveen ging. Uit-
eindelijk won de thuisclub met 5-3 de wed-
strijd.

Vriendelijke groet Sieb, 
(met dank aan Dirk en Bauke)



Toneelvereniging de Wâldploech, Waskemeer

Nog even, en dan is het weer zover. In 2009 kon een optreden van de Wâldploech, door 
privé omstandigheden van de toenmalige regisseur, helaas geen doorgang vinden.
Gelukkig hebben we inmiddels dhr. B. Overwijk uit Dr. Opeinde bereid gevonden om als 
regisseur met de Wâldploech aan de slag te gaan. Vanaf september 2009zijn onder zijn 
bezielende leiding de repetities weer van start gegaan. 
En echt, het belooft weer een spektakel te gaan worden. De rollen zijn verdeeld, en voor 
de meesten geldt inmiddels dat men de tekst ook onder de knie heeft. Onlangs is er 
bezoek gebracht aan één van deze repetitieavonden, de sfeer die daar is geproefd, 
staat zonder meer garant voor een aantal succesvolle uitvoeringen van een klucht in 3 
bedrijven, met de naam "Is Goed". Niet alleen een andere regisseur, maar ook zullen 
een aantal, voor u tot nu toe onbekende acteurs uit Waskemeer, u vermaken met hun 
talenten. Nieuwsgierig geworden? 
Reserveer dan nu alvast toegangskaarten bij Jannie v.d. Veen, De Kromten 11, te 
Waskemeer, vanaf 1 februari na 16.00 uur. De uitvoeringen zullen zijn op 19,20,26 en 
27 februari. Voor meer informatie verwijzen we u naar de raambiljetten op meerdere 
plaatsen in het dorp. Ook aan de zaal zullen toegangskaarten verkrijgbaar zijn, maar 
houdt u er rekening mee; vol = vol.

Namens het bestuur van de Wâldploech.

Nieuws van de jeugd-
soos Wijnjewoude 

Hallo allemaal,
wij, vrijwilligers van de jeugdsoos 
Wijnjewoude, hebben ook in 2010 weer 
een heleboel leuke activiteiten voor jullie 
in petto! Zo hebben we op 16 januari al 
een super gezellige disco gehad. We orga-
niseren de activiteiten in de leeftijd van 10 
tot 14 jaar. We hebben naast de groeps-
activiteiten, ook weer de jongens – en mei-
denavonden. Op 13 februari organiseren 
we een valentijn gala/disco voor zowel 
jongens als meisjes. Op 6 maart staat de 
volgende meidenavond gepland: vilten. 
Wat dat precies inhoud, dat zul je die 
avond wel zien! Op 20 maart gaan we 
gezellig karaoke zingen met z'n allen! 
Voor de invulling van de jongensavonden 
zijn we nog hard aan het nadenken, dus 
dat is nog even afwachten! Houd vooral 
de flyers op jullie school in de gaten!  Voor 
vragen kunt u contact opnemen met: 
Tineke de Jager. Tel.: 0642525954.

Tot ziens!
Vrijwilligers Jongerenwerk Wijnjewoude.
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Egbert

de Boer

Sparjeburd 19

8409 CK  HEMRIK

Telefoon: 0516 - 47 12 76

Fax: 0516 - 47 15 44

Mobiel: 06 - 54 272 376

E-Mail: info@egbertdeboer.nl

Website: www.egbertdeboer.nl

 

In-verkoop/bemiddeling auto onderdelen,

accessoires en occasions

Geopend op afspraak

www.drukkerijpool.nl  
Tel.: 0516 - 48 15 97

drukkerij

ook voor huwelijkskaarten kunt u bij ons terecht



Nieuws van de VVV

Het nieuwe jaar is voor de VVV alweer actief begonnen met 9 jan. jl. een winterwandel-
tocht. Halverwege de tocht konden de wandelaars genieten van warme chocolademelk 
met wat lekkers. Aan het einde van de tocht was er de heerlijke snert van De Stripe. Al 
met al een geslaagde wandeltocht.

15 februari is er de jaarvergadering van de VVV om 20.00 uur bij café 
van der Weij. Reinder van der Veen gaat uit het bestuur maar blijft 
wel actief als marktmeester. Nieuwe kandidaat is Anne van der 
Veen. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de ver-
gadering aanmelden bij een van de bestuursleden. Kom gezellig 
met z'n allen naar de ledenvergadering en breng ideeën in voor het 
nieuwe seizoen.

Om het VVV bord voor de Sparwinkel is met Oud en Nieuw een hou-
ten kast getimmerd. Dit werd gesponsord door Klussenbedrijf Bert 
Reitsma van Klein Groningen. Gelukkig kon het na Oud en Nieuw 
zonder beschadigingen weer verwijderd worden.

Wij gaan er het nieuwe seizoen met frisse moed tegenaan en hopen dat de activiteiten 
weer goed bezocht worden.

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

Weinterp 1
9241 HB  Wijnjewoude

Bloemstukken
Snijbloemen
Kamerplanten
Bruidswerk
Grafwerk
Sfeermakers
Kado’s
Snuisterijen

*
*
*
*
*
*
*

*Voor al uw:

www.bloemenkadohuiswilma.nl

Tj. Harkeswei 106 a/b
9241 HM Wijnjewoude

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

G. Wiegersma Wijnjewoude
uw

stalstoffeerder

110 SCANIA
Handelsonderneming

G. Wiegersma
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Gereformeerde Kerk

Februari
7 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum.

19.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, dienst in Lippenhuizen / Hemrik
M.m.v. Mannenkoor uit Tijnje.                                      

14 09.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.
13.45 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Kinderdienst.

21 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum.
13.45 uur. geen dienst.

28 09.30 uur. ds. R. R. Maathuis, Werkendam.
13.45 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Thema dienst.

Maart  
7 09.30 uur. ds. J. G. Arensman, Drachten, gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.
            19.30 uur. ds. J. G. Arensman, Drachten.
10 19.30 uur. Biddag voor Gewas en Arbeid
           dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.

 

Hervormde Kerk

Februari
7  Duurswoude  9:30  uur Dhr. F. Verkade Hoogeveen

Duurswoude 13:45 uur Ds. J.M. Viergever Onstwedde
14 Duurswoude  9:30 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden

De Driehoek 13:45 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden
21 Duurswoude  9:30 uur Ds. G. Koenders Nij Beets 1e Lijdenszondag

Duurswoude 13:45 uur Ds. J. Noordam Drachten
28 Duurswoude  9:30 uur Ds. W. v.d. Wind Onstwedde 2e Lijdenszondag

Duurswoude 13:45 uur Ds. T.A. Eijsenga Kampen

Maart
7 Duurswoude  9:30 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden 3e Lijdenszondag

Duurswoude 13:45 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden
10 Duurswoude 19:30 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden Bidstond

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Februari
  7 09.30 uur. ds. W.B. van der Wal.
       14.00 uur. ds. R.A. Schipper
14 09.30 uur. dienst

14.00 uur. ds. W.B. van der Wal.
21 09.30uur. ds. W.B. van der Wal.

14.00 uur. ds. van der Wal. Tempelman.
28 09.30 uur. ds. S.Cnossen.

14.00 uur. ds. Verwey



35.

Dorpsagenda
Februari

4 Inleveren pakketten voor Polen.
9 Klaverjassen in café van der Wey

13 Valentijnsgala/disco georganiseerd door Jeugdsoos Wijnjewoude. 
13 Klucht: “Is goed“. Georganiseerd voor de Ouderensoos Wijnjewoude om 14:00 uur.
15 Jaarvergadering VVV Wijnjewoude. Start om 20:00 uur bij Café van der Weij.
17 Kledingshow met playback georganiseerd door de Ouderensoos in 

de Driehoek om 14:00 uur.
17 Journalist Niek v.d. Oord over Jodenkampen in Friesland
19 Lezing over Rwanda door Stichting Multimodus om 20:00 uur in de Swingel.
20 Blijspel 'Susters yn saken' georganiseerd door de Anbo in de Swingel om 20:00 uur.
25 WAW, informatieve avond over nieuwe regels rond inkomstenbelasting. 
27 'Kunst en kitsch' bij Dúndelle te Bakkeveen.

Maart
2 Klaverjassen in café van der Wey
5 Schutjassen in de ODV kantine
6 Concert 'De TV Toppers' door CMV Euphonia. Concert is in de Swingel 

en begint om 20:00 uur. 
6 Meidenavond georganiseerd door Jeugdsoos Wijnjewoude.

10 Regionale ontspanningsmiddag De Zonnebloem. 
12 Cursusavond WAW, Wolvilten een bloem. 

Aanvangstijd; 20:00 uur in de Swingel.
17 Cursusavond WAW,  Inmaken, lekker voor later. 

Vertrektijd; 18:30 uur bij de Swingel.
18 Inleveren pakketten voor Polen.
18 BvPF. Gezamenlijke avond met Christelijke Plattelandsvrouwen.
23 Klaverjassen in café van der Wey
29 Ledenvergadering Plaatselijk belang om 20:00 uur in de Swingel

Zorgen zijn sterke pillen -  
te veel tegelijk is erg ongezond

Kunst en kitsch met boekenmarkt in Bakkeveen.

Op zaterdag 27 februari komt dhr. L.Haak te Drachten in Bakkeveen om uw kunstvoor-
werpen (of kitsch!) te beoordelen en op waarde te schatten. Dit wordt gehouden in 
Dúndelle bij het zwembad.                               
Tevens wordt er dan een Boekenmarkt gehouden. Een deel van de opbrengst is 
bestemd voor een straatkinderenproject van Dorcas. U kunt daar niet alleen oude boe-
ken kopen, maar ook oude ansichtkaarten, kindervideo´s, LP´s, Singles en CD´s. Open 
van 13 tot 16 uur.



Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.
Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden 
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08.00 - 10.30 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten, 09.00 - 10.30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen 16.00 - 17.00 uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente 

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes 
of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.
Herhaalrecepten kunnen ook via de site besteld worden 
www.lewin.praktijkinfo.nl

Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur afgehaald worden.

Wij hebben lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur. Uiteraard zijn we dan 
wel voor spoedgevallen bereikbaar. 

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

De praktijk is gesloten in verband met nascholing en vakantie van:
22 maart t/m 26 maart 2010

12 juli t/m 30 juli 2010

36.

Medicatiebezorging
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Vanaf maandag 11 januari 2010 kunnen patiënten van 70 jaar en ouder en patiënten die 
minder goed ter been zijn de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. 
Indien u voor maandag 10.00 uur besteld wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis 
bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhinde-
ring/afwezigheid met ons overlegd worden.

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 


