Van de redactie
Redactie "de Bân"
Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73.
Annie Posthumus, Weinterp 40.
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10,
Durk van der Veen, Merkebuorren 127.
Klaas Greidanus, Bremerheide 20.
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45

tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:

48 17 12
48 13 81
48 13 91
48 13 98
48 14 28
48 07 07

De volgende Bân verschijnt op
zaterdag 3 september 2005
De Bân is ook te vinden op
www.wijnjewoude.net
Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de
Bân inleveren?
Bij voorkeur als rtf bestand via email
deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 27 augustus 18.00
uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op
donderdag 25 augustus binnen zijn bij
Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei
10
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij
helaas niet meer plaatsen.
Klachten over de bezorging kunt u melden bij:
Annie Posthumus tel. 481381
Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij
K. Greidanus

In praatsje bij it
plaatsje
Vakantie in Wijnjewoude.
Ook deze zomer passeren er weer heel wat
watersporters de sluis van Wijnjeterp.

Berichten
van
Plaatselijk
Belang
Het bestuur:
Jan Bakker (voorz.)
Jeannet Rozema (secr.)
Jelle Merkus (penn.)
Joop Miedema (vice voorz.)
Haaije Bruinsma
Durk v/d Veen
Lammert Bouma (2e secr.)
Hilly Renkema
Meintsje Nust

tel. 481359
tel. 541086
tel. 480500
tel. 481305
tel. 481712
tel. 481398
tel. 481457
tel. 481465
tel. 481552

De dorpsspiegel
Van de gemeente ontvingen we bericht
dat er dit najaar weer een dorpsspiegel
komt. In 2002 is de dorpsspiegel voor het
eerst uitgevoerd. Dorpsbewoners hebben
enthousiast meegewerkt door een vragenlijst in te vullen, gesprekken te voeren
over voor het dorp interessante thema's
en fotoreportages van het dorp te maken.
De resultaten hiervan zijn te zien op de
website: www.dorpsspiegel.nl.
Op basis van de informatie uit de
dorpsspiegel zijn maatregelen voor de
dorpen geformuleerd. In veel dorpen
heeft dit tot zichtbare resultaten geleid. In
ons dorp zijn we nog bezig met de
uitwerking van de wensen, zoals de
revitalisering van het evenemententerrein
en de plannen inzake de parkeerplaatsen
bij de Swingel.
In september 2005 gaat de tweede
dorpsspiegel van start. Dan krijgt een
aantal mensen weer een vragenlijst. Het
is de bedoeling om op basis van de
resultaten met elkaar van gedachten te
wisselen over de toekomst van het dorp.
Voorbeelden zijn: wat moet er in het dorp
gebeuren om het voor jongeren aantrekkelijk te houden of zijn er voldoende
voorzieningen voor senioren om in het
dorp te kunnen blijven wonen?
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Op basis van de resultaten uit de dorpsspiegel praten de gemeente en Plaatselijk
Belang over maatregelen om de wensen
te realiseren. Daarvoor is uw mening wel
nodig, omdat u als inwoner het beste weet
wat er speelt in uw dorp. Te zijner tijd zult u
nadere informatie over de dorpsspiegel
krijgen. We houden u op de hoogte!
Bedrijventerrein
Van de afdeling economische zaken van
de gemeente ontvingen we de laatste
informatie over de stand van zaken van
het bedrijventerrein aan de Tolleane.
Na de inventariserende gesprekken met
alle bedrijven die zich ooit als belangstellende hebben opgegeven voor een
locatie in Wijnjewoude zijn alle beschikbare gegevens geïnventariseerd. Bedrijfsgegevens zijn hierbij gekoppeld aan
de specifieke (planologische) omstandigheden waarin de bedrijven verkeren.
Daarnaast is de laatste regelgeving betrokken bij het maken van enkele alternatieven ten aanzien van de te kiezen
verkaveling en ontsluiting van het terrein
aan de Tolleane.
Op basis van deze gegevens is overleg
gevoerd met de provincie. Dit overleg is
voorspoedig verlopen. De provincie kan
zich op hoofdlijnen vinden in de gekozen
aanpak, de selectie van de bedrijven en
de indeling van het terrein. Aangezien er
geen bedrijventerrein op voorraad mag
worden aangelegd moet nu aangegeven
worden of de geselecteerde bedrijven ook
daadwerkelijk de intentie hebben om
(deels) naar de Tolleane te gaan. De in
eerste aanleg geselecteerde bedrijven

hebben hierover inmiddels een brief
ontvangen. Ook bedrijven waarvoor in
eerste aanleg geen kavel beschikbaar is
hebben hierover bericht ontvangen.
Zodra de aanmeldingen van de bedrijven
zijn ontvangen kan het definitieve
uitwerkingsplan worden gemaakt en ter
goedkeuring aan de provincie worden
voorgelegd. De meeste informatie voor dit
uitwerkingsplan is al voorhanden, zodat
de verwachting is dat dit niet al te veel tijd
in beslag zal nemen. Als alles goed blijft
verlopen zouden bedrijven dan ook nog
dit jaar een uitnodiging kunnen krijgen om
een schetsplan (de voorloper van een
aanvraag om bouwvergunning) in te
dienen.
Uit deze informatie blijkt dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein naar
wens verloopt. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
De dorpsvlag
Tijdens feestelijkheden ziet u overal in het
dorp onze fraaie dorpsvlag wapperen.
Veel bewoners hebben de vlag sinds hij in
2000 beschikbaar kwam aangeschaft.
Het gevolg is dat de vlag nagenoeg is
uitverkocht.
Er is nog regelmatig vraag naar de
dorpsvlag. We zijn dan ook van plan
opnieuw een aantal vlaggen te bestellen.
Voordat we tot het plaatsen van een
bestelling overgaan willen we graag
weten hoeveel belangstelling er op dit
moment is. Bent u geïnteresseerd in het
aanschaffen van de dorpsvlag, laat het
ons dan even weten. De kosten bedragen
omstreeks € 25,00 per vlag. U kunt uw
belangstelling bij een van de bestuursleden melden.
Bestuur Plaatselijk Belang
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60 jaar getrouwd;
21 juni 1945 - 21 juni 2005
Fokke Stoker en Jeltje Braam, vierden hun diamanten huwelijksfeest.
's Morgens vroeg verrasten de kinderen hen al met een ontbijt in de tuin en later op de
morgen wachtte hen een bezoek van de burgemeester.
Een brief met de felicitaties van de koningin, en één van commissaris Ed Nijpels gaven
een bijzonder tintje aan deze dag. 's Middags werd een receptie gehouden in de Stripe.
Een drukke maar onvergetelijke dag, waarin we even terugblikken naar hoe het begon.
Fokke Stoker werd geboren in Donkerbroek, als derde in de rij van tien kinderen.
“Grut brocht mei geitemolke” zegt Fokke.
Tot zijn dertiende ging hij naar de lagere
school.
Vervolg onderwijs was er voor hem niet
bij. Als `lyts feint' kwam hij bij J. Russchen,
een boer in Donkerbroek, die later
burgemeester van Workum werd.
Het was een leven van vroeg op en lange
dagen. 's Morgens om 6 uur begon het
werk op de boerderij tot 's avonds 6 uur.
De verdiensten waren ƒ 0,60 per dag, die
thuis bij moeder ingeleverd werden.
Voor zijn 16e werkt hij nog een half jaar bij
een boer in Makkinga.
Met je 16de verjaardag was je lyts feint af
(je stage periode voorbij). Als boerenarbeider kreeg hij toen werk bij Siebe
Eringa aan de Opperbuorren. Tegenover
de boerderij van Eringa woonde een
alleraardigst lief meisje.
Jeltje Braam werd geboren in een
arbeidershuisje tegenover de boerderij
van Eringa (nu W. Pool). Zij volgde 8 jaar
lagere school en kreeg daarna haar
eerste betrekking bij weduwe Mulder aan
de Loksreed. De boerderij stond op de
plaats waar nu Jitze Hoogenberg woont.
Toen Jeltje wat ouder werd, verwachtte
men van haar dat ze het melken zou
leren. Dat wilde Jeltje niet. Na vier jaar
trouwe dienst op de boerderij van mevr.
Mulder en haar zoon Tjeerd, moest ze
ander werk zoeken.
Met verschillende losse werkhuizen kon
ze nog een paar centjes verdienen.
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Aan de Opperbuorren had ze ondertussen stiekem wat verkering met Fokke.
Dat liep soms uit op een haastig tútsje op
het tuinpad. Als ergens een feestje of uitje
was, waren ze er beide te vinden. Het
loopt uit op echte verkering.
De oorlogsjaren doorkruisten op een
wrede manier het leven van Fokke en
Jeltje.
In de eerste jaren ging het dorpsleven
nog vrij normaal haar gang.
Anders werd het toen in de kranten de
oproep verscheen dat jonge mannen
vanaf 18 jaar zich moesten melden bij de
Duitse bezetter voor de arbeidsinzet in
Duitsland.
Er werd mooi voorgespiegeld dat jonge
mannen die in de landbouw werkzaam
waren vrijstelling konden krijgen, daartoe
moesten zij zich melden in Heerenveen.
Zo ging Fokke met nog enkele jonge
mannen op weg naar Heerenveen, in de
veronderstelling dat ze vrij zouden
krijgen. En inderdaad, ze kregen het bewijs.
Korte tijd later beseffen ze hoe dom het
geweest was zich te melden. De Duitsers
hadden nu de namen en gegevens in
handen, die op het gemeentehuis in
Beetsterzwaag uit voorzorg allemaal
vernietigd waren.
Dan begint het onderduikers bestaan. Bij
Lammert Brandsma in de paardenstal
kreeg hij zijn slaapplaats. Tussentijds
hielp hij nog bij het boerenwerk zoals bv
aardappelrooien.

Eten kreeg hij bij de familie Braam. Zo
was het leven nog net dragelijk totdat
Popke Veenstra kwam met het bericht:
Fokke de Duitsers zoeken jou.
Terug in Donkerbroek, vond hij een nieuw
onderduikadres bij Jaap Heida. Achter in
de heide was een hol in de grond gemaakt, met wat stro en oude dekens
brachten 3 onderduikers hier de nachten
door. Totdat er op een nacht een vreselijk
onweer losbarstte en de schuilplaats vol
liep met water en modder. Ze waren
drijfnat en steenkoud en namen het
besluit; It komt sa 't komt, we gean nei
hûs.
Het is zondag voor kerst 1944 als ze op de
weg in handen vallen van de groene
Polizei. Handen omhoog zo worden ze
meegenomen naar Oosterwolde en
opgesloten in een politiecel. Bij Roel
Heida in Donkerbroek werd Fokke zijn
kameraad (ook onderduiker) opgepakt.
De maandag na kerst werden ze naar de
Leeuwarder gevangenis overgebracht.
In de gevangenis schreef Fokke een
briefje voor Jeltje om te laten weten dat hij
in de Leeuwarder gevangenis zat. Om het
briefje naar buiten te smokkelen moest hij

de medewerking hebben van een cipier.
Na een paar afwijzingen was er toch
iemand die daar geen moeite mee had.
Het bericht komt bij de families van de
verdwenen jongens.
Jeltje en haar vader en een zuster van
Fokke's kameraad namen het besluit
samen naar Leeuwarden te gaan om de
jongens eten en kleren te brengen en
mogelijk te spreken.
Het was een zware reis op de fiets met
cussiebanden. Bij de gevangenis werden
ze wel binnen gelaten en mochten hun
pakketjes afgeven bij de portier. Hoewel
het net tijd van luchten was, mochten ze
de jongens niet zien of spreken. Men kon
onmogelijk voor spertijd nog thuis komen
en bleef die nacht bij kennissen in
Marssum slapen.
Na 3 ½ week werden de gevangenen in
veewagons op transport gesteld, niet
wetende waar naar toe. Bij Zuidbroek
krijgen ze in de gaten dat ze naar
Duitsland gingen.
Opnieuw schreef Fokke een briefje en
gooide het uit de veewagon. “Wonder
boven wonder” zegt Fokke werd het
gevonden en bij zijn ouders thuis
bezorgd.
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Ze kwamen in het kamp van Willemshaven, het leven was er een verschrikking. De hele dag hard werken voor één
maaltijd per dag. Een stel gevangeniskleren met een grote H op de rug (Hechtenis) die nooit uit gingen of gewassen
werden. Het kamp zit vol met ongedierte,
velen werden ziek en stierven. Ook
Fokke's kameraad werd ziek en stierf. Als
in het voorjaar van 1945 de Engelsen
dichterbij komen, besluiten de Duitsers
om de zieken en degenen die in zeer
slechte conditie zijn naar huis terug te
sturen. Ook Fokke die in 4½ maand 50
pond is afgevallen is hier bij.
Met een Duitse boot werden ze van
Emden naar Delfzijl verscheept. Nabij
Delfzijl werd de boot door de Engelse
vliegtuigen beschoten. Gelukkig overleven ze de aanval.
Als ze in Delfzijl aan land komen krijgen
ze van de inwoners eten en verzorging.
Om de groep thuis te krijgen werden
paard en wagen ingeschakeld. Elke dag
reisde de groep een half uur, dan zocht
men weer onderdak. Pas toen de groep in
Drachten was gearriveerd kreeg het
thuisfront bericht. De volgende dag 19
april ging hij naar Jeltje.
In ons dorp was gebrek aan alles, vooral
kleding. Fokke bleef noodgedwongen in
zijn gevangeniskleren met de H op de rug
rondlopen.
Tien weken na de bevrijding probeert
Fokke weer werk te vinden. Bij Jan
Sijtsema kan hij aan de slag. De vorige
arbeider was vertrokken en zo kwam ook
de arbeiders woning (Merkebuorren 45)
leeg te staan. Sijtsema wilde dat de
nieuwe arbeider deze woning
zou
betrekken. Zo kwam de vraag of hij met
Jeltje wilde trouwen.

Het was schrikken voor Fokke, toch ging
hij maar naar de familie Braam en
vertelde hen dat ze moesten trouwen. Het
was de mogelijkheid om werk en een huis
te krijgen. Maar het jonge paar had geen
geld en geen goederen. Voor een zak
tarwe en wat geld kochten ze een tafel, de
rest scharrelde Jeltje her en der wat bij
elkaar. Voor het kopen van trouwringen
werd boter gevraagd of gouden sieraden.
Omdat ze beide niet hadden, trouwden ze
zonder ringen.
Het trouwpak en de trouwjurk kregen ze te
leen.
Boer Sijtsema reed het jonge stel met de
sjees naar het gemeentehuis. Achter hun
reed een glazen wagen met de wederzijdse ouders, gevolgd door paarden en
wagens voor de broers en zussen. In
Drachten werd hun enige
trouwfoto
gemaakt en 's middags om vier uur trouwden ze in de kerk.
Het leven van Fokke had in een korte tijd
een grote wending genomen.
Na 13 jaar bij de boer is er de mogelijkheid
om werk te krijgen bij bakker de Jong. Ze
verhuizen uit de arbeiderswoning naar de
eerste nieuwbouw van ons dorp, de Mr.
Geertswei. Voor Jeltje en haar kinderen
is dit pure luxe. Bij de bakker bleef hij 19
jaar werkzaam. De laatste tien jaar tot zijn
pensioen werkte Fokke Stoker nog bij het
Fryske Gea. In 1990 verruilen ze de Mr.
Geertswei voor een bejaarden woning
aan de Welfingstrjitte.
Al is het vlugste er nu wel af, toch kunnen
ze nog hun eigen potje koken.
Wij wensen dit bruidspaar nog een goede
tijd toe, temidden van hun kinderen en
kleinkinderen in dit hen zo vertrouwde
dorp.
Annie.
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Brandstoffenhandel.
Hartje zomer en dan al aandacht voor de koudere jaargetijden. Niet logisch maar in vele
beroepen is het nooit anders geweest.
Zo nu en dan als er plaats is in de Bân kan de schijnwerper gericht worden op een
speciaal beroep al of nog niet achterhaald door de tijd of andere inzichten.
Deze keer de brandstofhandelaar in de picture. Vóór het elektrisch en vooral de vondst
van het aardgaswonder belangrijke schakels in de warmtevoorziening in herfst en
winter.
Ons dorp telde vanouds drie bedrijven die uit het laagveen van Frieslands lage
zich bezig hielden met het bezorgen van midden.
vooral turf, eierkolen, briketten en naar Na het hoogtepunt van het turftijdperk
maat gesorteerde antraciet waaronder zette zijn zoon Jappie aan de verharde
het zwarte goud de bikkelharde nootjes weg, ook op Klein Groningen, het bedrijf
voort met toen voornamelijk steenkool
vier.
Bekend uit de geschiedenis lessen is het producten. Deze werden vanuit Zuid
turfschip van Breda. Ook Wijnjewoude Nederland aangevoerd per spoor. Een
was ooit de thuishaven van een turfschip. belangrijk centraal afhaalpunt voor de
Dit zal waarschijnlijk wel nooit een rol kolenboeren werd nu De Wissel. Hier
werden de volle wagons op een zijspoor
hebben gespeeld in een krijgslist.
Riemer Veldkamp was de eigenaar en zijn van de trambaan geparkeerd. Dit wisbedrijf was gevestigd op Klein Groningen. selstation was ongeveer gelegen halverIn het tweede pand aan de vaart waar wege de Tsjerkereed en het Slûsleantsje
deze vanuit richting Zuid afzwaait en op nu de Weinterp en heeft dienst gedaan
koers zet naar het Westen. Een ideale tot einde 1962. Toen was het Tramtijdperk
uitvalsbasis om via waterwegen de turf ook voor Wijnjewoude voorgoed verleden
aan te voeren. Van het Zuiden de grote tijd.
lichtere steekturven van het hoogveen uit De turven werden veelal nog met paard
de veenkoloniën. Vanaf de andere en wagen, per bakfiets of kruiwagen naar
richting de kleine bikkelharde baggelaars de klandizie gebracht of gehaald. Met de
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kolen ging het al wat moderner want de
vrachtauto had inmiddels zijn entree
gedaan. Zo was het dat Jappie Veldkamp
in de jaren vijftig ook al een bestelbus
bezat om de kleinere klanten te bedienen.
Handig was dit voor ons als junioren B
voetballers van O.D.V. indertijd. Zondag
's morgens werd het meeste kolenstof wat
weggeveegd, een paar schone jutezakken op de vloer en het hele elftal kon erin.
Chauffeur annex leider Jappie hield de
stemming er altijd in, zowel bij winst als
verlies en bij toerbeurt mocht je bij hem
voorin zitten.
De Coöperatieve Aankoop Vereniging
"Wijnjeterp- Duurswoude", gevestigd in
de panden van nu "Agri Merkus", hield
zich naast kunstmest, veevoer, zaai en
pootgoed ook bezig met de brandstofhandel. Voor de huidige ingang van de
winkel stonden een paar afgeschreven
tramwagons. Deze deden dienst als
opslag. Geen benijdenswaardig vak, dat
van kolenboer. Voor het afleverbaar was
naar de klant moest het eerst gesorteerd
worden op maat en het fijne stof eruit
zeven. Een stoffig en zwartwordend
karwij en niet zo gezond voor de longen.
Dit sorteren moest wel goed gebeuren
want bij klachten stapte de klant over naar
de concurrentie.
Na de brandstof carrière heeft één van de
wagons nog een aantal jaren gediend als
kleedlokaal bij v.v. O.D.V.
Fa. E. Duursma Duurswoude was eveneens van meerdere markten thuis waaronder fourage, kruidenier en ook
brandstof. De kleine Grote man achter
deze Firma, Luitzen Hoekstra, ging al in
de zomer op de fiets richting Emmercompascuum om zelf de goede partijen
turf aan te kopen en zeker te zijn dat zijn
klanten een goed product aangeleverd
kregen.
Naast de vaste was de vloeibare brandstof met name Petroleum ook heel belangrijk, voor verlichting en om het eten te
koken. Stomende lampen en walmende

peteroliestellen zullen weleens verwenst
zijn door de huisvrouwen van weleer
maar dat hoorde erbij.
Theunis Herder was de peterolieman in
deze omgeving. Op zijn transportfiets met
voorop de bagagedrager een grote bak
met de karakteristieke vierkante blikjes á
vijf liter. Zijn klanten hadden meest twee
stuks daarvan. De volle werd gebracht en
het lege ging mee terug. De gebruikelijke
contante betaling was nogal eens precies
afgepast omdat niet iedereen het
kenmerkende peterolie geurtje van het
wisselgeld waardeerde.
De opslag van zijn voorraad was destijds
zonder grote hekken eromheen op de
plaats waar nu het NUON gebouwtje staat
op het terrein van de Volume Winkel. Zelf
woonde hij met zijn gezin op het adres wat
nu Noormanstrjitte 7 is. Toen liep je naast
de oude Smidse langs over het zandpad
(dat wij de Stripe noemden) in rechte lijn
op deze woning af. Het is nog een baken
om aan te geven hoe dit stukje Wijnjewoude er voorheen bijlag.
Naast de petroleum kwam ook het gas in
beeld als concurrent in het huishoudelijk
gebruik. De metalen Butagasfles, die niet
op een fles leek, deed zijn opkomst. Het
werd de handel van mevr. v/d Schaaf
(Jacobs-Frouk) die woonde waar nu Kees
Veenstra zit. Nadat haar man, die met zijn
vrachtauto een bodedienst onderhield,
overleed kon zij met deze handel en
kamerverhuur in haar eigen levensonderhoud voorzien. Begin jaren vijftig moesten
de sociale voorzieningen nog uitgevonden worden. Het heeft altijd veel
menselijke inspanning gekost om de
energie bij de mensen te krijgen.
Voorheen was deze inspanning zichtbaar
en ging men er zuiniger mee om.
Tegenwoordig lijkt alles vanzelf te gaan
met draaien aan de kraan en drukken op
de knoppen, het kan niet op?
Durk.
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Bedrijfspresentatie
Hallo wij zijn Gooitzen en Diny Wiegersma. Wij wonen al zo'n 25 jaar in de woonboot.
Wij hebben 2 kinderen, Andrea en Sietze. Wij zijn in 1991 een eigen bedrijf begonnen,
doordat Gooitzen zijn oude baas failliet ging. Een grote klant van deze baas uit het
noorden van Friesland kreeg toen een ernstig vrachtauto ongeluk, en vroeg ons om zijn
bedrijf over te nemen omdat dat voor hem niet meer mogelijk was.
Daar wij altijd de klanten in het noorden al
regelden en leverden, hadden we meteen
al een behoorlijke klantenkring. Wij
vervoerden het eerst met een personenauto en aanhanger, maar je kon natuurlijk
niet genoeg meenemen om het rendabel
te laten zijn. Daar de auto elke week een
beetje uitgerekt werd, hebben we onze
eerste Mercedes vrachtwagentje gekocht.
Deze bleek echter niet genoeg power te
bezitten om de snelheid met die vrachten
te krijgen, zodat hij maar 65 km. per uur op
de snelweg reed. Dit vond oom politie niet
goed natuurlijk.
Dus moest er een grotere auto komen.
Gooitzen had zijn oog laten vallen op een
Scania torpedo en elke zondag als we
een eindje gingen rijden ging het toevallig
weer langs deze Scania. Ik zag er in het
begin geen vrachtauto in maar een heel
groot restauratie project.
Toch maar gekocht en samen met zijn
vader in 7 weken totaal gerestaureerd. Al
snel kreeg deze vrachtwagen de naam
Beppe opgespeld, en mag nog altijd de
grote trots zijn van de hele familie.
Daarna hebben we grote aanhangers
gekocht, want er moest wel wat werk
verzet worden. Toen hadden we het
helemaal voor elkaar, we konden stro
gaan rijden.
We konden heel wat vrachten stro naar de
bollenvelden brengen, daar komt het over
de bloembollen heen tegen de kou en
vorst.
Tenslotte hadden we zoveel werk dat er
een vrachtauto bij moest komen. Dit werd
weer een Scania natuurlijk.
Een kennis van ons had al eens gezegd,
10.

dat hij wel voor ons wilde werken. Zo is
toen Melle als eerste werknemer bij ons
komen werken als chauffeur. Hilbrand
hielp ons altijd al in de weekenden en toen
Melle graag wou stoppen is Hilbrand via
werken en leren bij ons aan het werk
gekomen.
Na een jaar hebben we besloten om
zonder personeel door te gaan. Er is
eigenlijk te veel werk voor één chauffeur
en te weinig voor twee. Hilbrand kon toen
bij Rendac in Bergum beginnen en had
daar wel oren naar.
Gelukkig hebben we een schoonzoon gekregen die chauffeur is en in de vakantie
en in het stroseizoen vaak meehelpt.
In de kleine baaltjes stro zit het meeste
werk en het is vaak moeilijk om dan hulp
te krijgen.
We huren een loods in de Hemrik en
hebben thuis twee grote zeecontainers
staan voor de afhalers die dat in kleine
hoeveelheden bij ons kunnen ophalen.
Het meeste vervoeren we stro in grote
balen, deze kunnen ongeveer een 300
kilo per stuk wegen. Hiervoor hebben we
2 kooiapen die het zo van de vrachtwagen
in de schuur of waar de klant het op dat
moment maar wil hebben kunnen neer
zetten. Zo gaat het lossen van de vracht
aanzienlijk sneller en gemakkelijker.
Verder verkopen we natuurlijk ook
zaagsel, spaanders, hooi, gehakseld en
gemalen stro.
Eigenlijk verkopen we alles wat maar
onder de dieren in de stal kan. Ze noemen
ons niet voor niets uw “Stalstoffeerder”.
Met vriendelijke groet,
Gooitzen en Diny Wiegersma

Liedjes uit de oude doos
Heidewitzka

Vroeger ging alles even kalm en bedaard,
Wagen en paard,
Matige vaart.
Of in de trekschuit bij een pijpje tabak,
Zat men op zijn gemak,
't Ging maar niet fijn,
Zo aan de lijn,
Kwam je heel netjes waar je moest zijn.
Nu komt het leven als een stormwind
geraasd
En heeft men altijd maar weer haast.

En als een motor draait het leven thans,
Geen diligence
Krijgt meer een kans,
Hij die de tijd heeft nou die is zeker ziek,
Dat is een stuk antiek.
Op hoed of pet,
Wordt niet gelet
Maar heb je wel een cabriolet?
Ook in de liefde is de motor een vraag,
Hoor maar het meisje van vandaag:
Refrein:

Refrein:
Heidewitzka vooruit geef gas!
Dat oude getreuzel komt niet meer te pas,
Geen afstand is vandaag een hindernis,
Als maar benzine in het tankie is,
Heidewitzka vooruit geef gas!
Dat oude getreuzel komt niet meer van pas
Toen deed men alles meer met kalm overleg
Ook op de weg,
Had men geen pech,
Men reed elkaar nog niet bij voorkeur tot gruis
Maar kwam nog heelhuids thuis.
' t Duurde wat lang,
Men was niet bang,
Want alles ging zijn rustigen gang.
Nu hoort bij 't kruipend gedierte het
paard,
En wordt als zeldzaamheid bewaard.

Als zo'n troep van flinke kerels
Langs marcheert over de straat,
Voelt Pa zich in hart en nieren,
Wat je noemt weer echt soldaat.
En Mama ziet welgevallig
Naar zo'n vlotte uniform,
En ze denkt: Wat stond zo'n pakje,
Mijn man vroeger toch enorm.
Refrein.

Refrein:

Een beetje geluk is meer waard
dan al het goud van de wereld
11.

Dorpsfeest Wijnjewoude
Het feest voor dit jaar is weer geweest. We kunnen terugkijken op een geslaagde
happening. Alle ingrediënten waren ook aanwezig: een prachtige tent en dito vloer, de
kermis, medewerking van veel vrijwilligers, de snackwagen, de catering in de tent en
niet te vergeten het geweldige weer.
Op donderdagmiddag werden er bijzondere spelletjes gedaan in een gezellige
sfeer. Bijna een ieder ging met een leuk
prijsje naar huis. Jammer dat er niet meer
deelnemers aanwezig waren!
's Avonds ging het buurtenspel “Mission
Impossible” van start met 11 buurten.
Een veelzijdig parcours was uitgezet door
Dute en Mirjam met o.a. beschuit eten,
rolstoelrace opa Flodder, paalhangen,
cocktails maken met een blinddoek voor
enz. Met als afsluiter een wedstrijd Sumoworstelen. Een zeer geslaagde avond. De
uitslag van dit spel staat elders in dit blad.
Op vrijdag hebben de kinderen van de
basisscholen genoten van het kindertheater “ITHAKA” met Baukje en Carla.
De kinderen mochten meespelen in de
stukjes die werden opgevoerd. We zagen
bijzondere prinsesjes Vingertje lik,
koningen, koninginnen, baronnen en
baronnessen, bewakers van de feesttent
en leerlingen die van een “oude” juf afscheid namen. Toneeltalent genoeg aanwezig in Wijnjewoude!
Vrijdagavond heeft de muziekgroep “de
Musketiers” uit Donkerbroek opgetreden.
Op deze ouderwetse dansavond ging
menigeen met de beentjes van de vloer.
Voor herhaling vatbaar.
Zaterdagochtend was het tijd voor de
optocht. De buurten hebben dit jaar weer
alle moeite gedaan er iets moois van te
maken…. en hoe. De jury heeft een zeer
moeilijke taak gehad dit allemaal te
beoordelen. Hun verslag staat elders in
dit blad. De tocht verliep prima ook mede
door het mooie weer. Tijdens de pauze
sprongen er zelfs enkele deelnemers
spontaan in de vaart voor een frisse
afkoeling. Na drinken en een versnapering ging de tocht weer verder.
12.

Muziekkorps “Euphonia” in het thema film
veranderd als “de Fanfare” verzorgde de
muzikale omlijsting.
's Middags om half twee ging het
darttoernooi van start met 20 darters uit
Wijnjewoude. Tegen de klok van zes uur
werd bekend wie zich Dartkampioen van
het Dorpsfeest 2005 in Wijnjewoude mag
noemen. Om twee uur begon de hondenshow van TIMBO. Hier lieten de deelnemers zien op welke manier je honden
dingen kunt leren en ze onder controle
kunt houden. Deze boeiende show werd
zeer door het publiek gewaardeerd.
's Avonds werd de optocht herhaald met
een route door het dorp. Muziekkorps en
majorettes van “Excelsior” uit Haulerwijk/
Waskemeer liepen voorop.
Jammer dat je van zoveel werk maar zo
eventjes kunt genieten! Wijnjewoude kan
trots zijn op zo'n mooie optocht.
En dan… het laatste onderdeel van het
feest. De dans/feestavond met medewerking van de top 40 band “EXPOSURE”. Leuke muziek, verkleedacts, een
tent vol mensen, vele volle-dan lege glazen, kortom een heel gezellige avond tot
in de late uurtjes.
Het bestuur ging, toen de zon al weer
opkwam, dan ook zeer voldaan naar huis.
We willen iedereen bedanken die op
welke manier dan ook heeft meegewerkt
aan de totstandkoming van dit feest.
Op naar het volgende feest op 15, 16, 17
en 18 juni 2006.
Namens het bestuur,
Martje Seefat, secr.
Weinterp 31
Tel. 0516 48 12 71
e-mail: seefat@hetnet.nl

Uitslag Buurtenspel MISSION IMPOSSIBLE
1
Russchenreed I
2
Heidekneuters
3
de Nije Buurt
4
Weinterp
Uitslag darttoernooi Dorpsfeest 2005
5/6
Klein Groningen en Petersburg
1
Frits van der Meulen
7
Trambrege
2
Hielke van Houten
8
Russchenreed II
3
Johannes Jongsma
9
De Draai
10
Mei inoar ien
11
't Centrum
Juryverslag feestelijke optocht 2005
Onder de stralende zon, vertrokken 19 versierde wagens voor een rondrit door de
straten en over de wegen van Wijnjewoude. Drie juryleden uit het dorp, Jikke van de
Waal, Sip Visser en Froukje Prummel, spraken met elkaar 7 punten af waarop ze de
wagens zouden beoordelen. Daarna ging ieder afzonderlijk op pad. Om 12 uur legden
we de uitgedeelde punten naast elkaar. We vonden de kwaliteit van de versiering heel
hoog. De wagens waren met veel toewijding opgebouwd en fraai afgewerkt.
Er kwam een unanieme
1e prijs: De Piraten van de Caraïben
e
Meteen gevolgd door de 2 prijs: Kabouter Plop
e
Daarna volgden 4 wagens met bijna dezelfde score. We gaven ze alle vier de 3 prijs:
a. Pluk van de Petteflet
b. Sneeuwwitje
c. Belle en het beest
d. Sjakie en de chocoladefabriek
Uitblinkers in eenvoud en toch een sterk
beeld waren Abeltje, Helden van het witte
doek en Op de set.
Een gezellige wagen vol kinderen is een
goed begin en onmisbaar in een optocht,
net als de fanfare. En welk kind zou niet
op wagen De Boefjes of Peter Pan willen
zitten! Sponge Bob was heel herkenbaar
uitgebeeld evenals De Smurfen.
Tussen de wagens door, mengden
anderen zich spontaan in de optocht. Zo
ontstond een mooi geheel en vielen er
geen grote gaten.
Greace en Flodder lieten zien dat
Wijnjewoude een aantal mooi-weer
Limousines heeft, waar de auto's rond
Lauswolt nog een puntje aan kunnen
zuigen.

Hoewel alle wagens van het filmdoek
kwamen, presenteerde De Cocktail zich
levensecht?
Tot vermaak van zichzelf en het publiek
sprongen de deelnemers tijdens de
koffiepauze, met hun verkleedkleren aan,
van de Trambrug af.
Het moet veel tijd en energie gekost
hebben om de wagens zo perfect op te
bouwen. Om nog maar niet te spreken
van de organisatoren die zo'n heel
dorpsfeest in elkaar zetten. Petje af voor
deze enorme bereidheid en inspanning.
We hebben er van genoten.
Namens de jury,
Froukje Prummel
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Hynstedei Wynjewâld 2005
Dit jaar is voor de negende keer een “Hynstedei” georganiseerd in Wijnjewoude. Alle
jaren is dit weer een prachtig evenement voor zowel rijders, juryleden en mensen die
komen kijken. Er is veel werk aan vooraf gegaan maar het was weer de moeite waard.
Taveno Noord cat.4 reed verscheidene rubrieken en ook de Regionale Friezen cat 3
waren van de partij, zij verzorgden tevens een prachtige show. De “eigen” Hynstedei
showrubrieken waren ook goed gevuld. Mensen uit eigen dorp en omstreken reden om
de eerste plaatsen.
De uitslagen van de Hynstedei showrubrieken zijn als volgt:
Enkelspan Friesras;
1e Gijsbert van S. Woudstra, Waskemeer,
rijder Dekker.
2e Bram van G Benedictus, Garijp.
3e A.J. Visser, Bartlehiem.
Enkelspan KWPN;
1e Vodoo C. van W. Clevering, Wijnjewoude.
2e Olga van Sj. Tjoelker, Rottevalle,
rijder J. Kuperus.
3e Trixyweis van J. Eisses, Marum.
Enkelspan KWPN gereden door dames;
1e Vodoo C van W. Clevering, Wijnjewoude,
rijdster Wietske Clevering.
2e Natasja van J.de Jong, Wijnjewoude,
rijdster Wilma Bosch.
3e Mister X van M. Veenstra, Wijnjewoude,
rijdster Hiltje Oosterloo.
Schoonste geheel; Voddoo C van
W. Clevering, Wijnjewoude,
rijdster Wietske Clevering.
Enkelspan Friesras gereden door dames;
1e Ate fan Bartlehiem van A.J. Visser, Bartlehiem,
rijdster Judith Pietersen.
2e Paula C van W. Clevering, Wijnjewoude,
rijdster Ida van der Lei.
3e Geartsje C van W. Clevering, Wijnjewoude,
rijdster Wietske Clevering.
Schoonste geheel; Sigrit van F. en J. Herder,
Wijnjewoude, rijdster Elleke de Boer.
Enkelspan KWPN landbouwwagen;
1e Vodoo C van W. Clevering, Wijnjewoude.
2e Olga van Sj. Tjoelker, Rottevalle.
3e Natasja van J. de Jong, Wijnjewoude.
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Enkelspan Friesras landbouwwagen;
1e Geartsje C van W. Clevering, Wijnjewoude.
2e Paula C van W. Clevering, Wijnjewoude,
rijdster I vd Lei.
3e Tynke van F. en J. Herder, Wijnjewoude.
Dubbelspan KWPN landbouwwagen;
1e Olga en Ulex van Sj Tjoelker, Rottevalle,
rijder J. Kuperus.
2e Natasja en Trianta van J de Jong,
Wijnjewoude.
3e Pawkyweis en Trixiweis van J. Eisses, Marum.
Dubbelspan Friesras Landbouwwagen-/
marathonwagen;
1e Idse en Hielke fan't Veenhof van
P. van Veenen. Oosterwolde.
2e Wendy fan Duerswâld en Pauline van
H. van Veen.
3e Wiesje B en Wietske B van A. Benedictus,
Beetsterzwaag, rijder L. vd Weijden.

Longa Nieuws
Het seizoen 2004-2005 is bijna afgelopen en op de valreep nog wat
nieuws van gym. Ver. Longa. Komend seizoen beginnen we met een
nieuwe turntrainer Neil Bennett. Neil heeft de afgelopen jaren les
gegeven in Heerenveen bij WIK-FTC. De kinderen en Neil hebben
veel zin in deze samenwerking na een proefles die Neil heeft
gegeven. Neil gaat op dinsdag en op zaterdag bij gym. Ver. Longa
aan de slag.
Verder gaat ons rooster op bepaalde
dagen veranderen i.v.m. talenten uur
acro/turnen en andere beginnersgroepen. Heeft uw kind zin om na de vakantie
te turnen of te acroën of streetdancen of te
gymnastieken, dan mag u dit doormailen
of doorbellen naar Sietske Brouwer,
0516-481995, of mailadres:
bestuur@longawijnjewoude.nl, zodat wij
een beetje inzicht krijgen hoe groot de
belangstelling is voor beginnersgroepen,
zodat wij tijdig meer uren kunnen aanvragen bij het MFC.
In de eerste week na de schoolvakantie
zullen er open lessen zijn voor alle
disciplines. Houdt de aankondigingen en
het nieuwe rooster in de gaten.
Wedstrijdnieuws:
Op 5 juni heeft Longa met 3 meisjes
meegedaan aan de Friesland Coll. Open
Los turnwedstrijden in Heerenveen voor
niv. 1 t/m 5 Keuze. Dit werd georganiseerd door Cios studenten.
Margreet de Jong is eerste geworden in
niv. 5 en Janine Brouwer en Anneke de
Jong vielen buiten te prijzen.
Op 11 juni hebben Marrit Oenema en
John Bolt meegedaan aan de Nederlandse Kampioenschappen Acro in
Landgraaf. Zij moesten een tempo en
een balansoefening laten zien in de C-lijn
de
en zij zijn als 5 van Nederland geëindigd.
De laatste wedstrijd van het seizoen was
op 25 juni in Drachten. Hier hebben 2
groepen van de streetdance aan meegedaan. Voor het eerst hadden deze
groepen hun nieuwe outfit aan. Zwarte
broeken met rood/zwart/witte topjes. De

meiden hebben
flink hun best gedaan, maar gingen
zonder prijs naar
huis.
Nordic Walking is
door persoonlijke
omstandigheden
van de instructeur
niet doorgegaan Margreet de Jong, 1ste
op 4 juni j.l.
Deze introductie les zal nu plaatsvinden
op dinsdag 6 september om half vijf tot
zes uur.
Er wordt contact opgenomen met diegene
die zich eerder hebben opgegeven. Heeft
u belangstelling, maar zich niet eerder
opgegeven dan kunt bellen of mailen met
Sietske Brouwer.
Ter afsluiting van het seizoen heeft het
jeugdbestuur een en ander georganiseerd op 15 en 16 juli bij Hanneke v.d.
Lei op het erf. Er is een grote tent gehuurd
en er komen veel leden een nachtje in de
tent slapen. Op zaterdag wordt het
Longakamp afgesloten met een bonte
avond waar alle ouders kunnen komen
kijken onder het genot van een kopje
koffie.
Laatste lesdag is donderdag, 14 juli!!
Heeft u vragen over het rooster, wilt u
graag weten wanneer b.v. Ouder en kind
gym of kleutergym is, of heeft u andere
vragen, bel naar Sietske Brouwer, 0516481995, of mail naar bestuur Longa:
bestuur@longawijnjewoude.nl
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Willedei Wynjewâld
Feest vol zang, muziek, dans, show en theater
It giet wér oan. Zaterdag 3 sept. 2005 barst de 2e Willedei van Wijnjewoude in alle
hevigheid los. We gaan weer voor een geslaagd festival, net als vorig jaar met een
kleine vijfduizend bezoekers. Alleen het weer kan nog tegenzitten. Op maar liefst 12
podia verdeeld over het centrum van Wijnjewoude, zullen ruim 25 acts vanaf half vier
voor het voetlicht worden gebracht. In totaal gaat het maar liefst om ruim 300 mannen
en vrouwen, jong en oud, die de vele toeschouwers zullen gaan vermaken. Zangers,
dansers, muzikanten, clowns, circusartiesten, goochelaars, jongleurs, het gevarieerde
culturele aanbod is weer groot. Kortom, het is niet overdreven om nu al de garantie te
geven dat het publiek menig genoeglijk uurtje zal beleven. We gaan uit van een breed
programma, waar voor 'elck wat wils' valt te beleven!
Hou je toevallig niet van een bepaald
soort vermaak, dan heb je dus vele
andere alternatieven waar je uit kan
kiezen. Nou, dan is er altijd wel iets te
beleven dat zeker in de smaak zal vallen.
Wat te denken van bijvoorbeeld:
Een spectaculaire Acroshow en Line
dance uitvoering van Longa.
Een actie van de Touw Trek Ver.
Bakkeveen. Wie is de sterkste man/
vrouw?
Afrikaanse Djembé trommelaars gaan op
voor een schitterende show met heuse
oerwoudmuziek!
Voor de folkrockmuziek kun je de
'Pierewaayers' en 'De Streakers' beslist
niet missen.
De fryske hip-hop en rap band 'Beant
Baas & Smoarge Skep' zijn voor de fans
ook een must.
Ook de enthousiaste zang en shanty's
van 'De Slûskesjongers' zijn het beluisteren meer dan waard!
Hou je liever van gospelmuziek? Dan is
het optreden van 'Sola Gratia' een aanrader.
Het muziekkorps Euphonia onder leiding
van Christine v.d. Bijl speelt de pannen
van het dak.
'De Dúnsjongers' brengen met hun
bekende zang en (zeemans) liedjes het
publiek vast weer in feeststemming.
De Fries/Canadese zang en songwriter
Eddy Dijkstra bekend van o.a. 'It jier fan
twatûzen' zal voor de liefhebbers zowel
16.

Fries- Nederlands- en Engelstalige
liedjes ten gehore brengen.
Hou je van Trekharmonica muziek? Dan
kan je het optreden van 'Paulus Jakje'
live meebeleven.
Het optreden van 'Wrâldsjonger' Reinder
Jelsma & Annemarie met gitaar en
dwarsfluit is aanstekelijk en enthousiast.
Luister en geniet van hun bijdrage.
Virtuoos zijn de orgelklanken van Jakob
de Jager!
De bekende Friese troubadour Gurbe
Douwstra (ja die van radio fryslân) zal
vast liedjes van zijn nieuwe CD laten
horen en het publiek uit zijn dak laten
gaan met o.a. 'Friezen lit jim gean'.
Voor de kleintjes onder het publiek is er
een optreden van Marionetten en
poppentheater 'Kar-Kast'.
Ook kunnen zij zich laten schminken en

een presentatie ballonvouwen mee
maken.
De 'Saxy Ladies' met hun (?) show/act
kunt u overal op straat tegen komen.
Circus Saranti zal een ongekend spektakulaire act uitvoeren! Komt dat zien.
Enkele bewoners uit Wijnjewoude komen
op dit festival met een bijzondere kollektie
oldtimer auto's, motoren en bromfietsen!
Een demonstratie palingroken van de
'Wâld-Rikkers' zullen u doen ervaren hoe
deze hobby met veel enthousiasme wordt
uitgeoefend!

Op de 'bedrijvenboulevard' kunt u zich
vermaken met de ludieke acties en
presentaties van de deelnemende
bedrijven. Het ééndags kruideniers
museum is alleen tijdens de Willedei
open!
Wie is er Levend Standbeeld? Vanaf half
vier 's middags tot de slotact door Gurbe
Douwstra, kunt u dit alles kosteloos
meebeleven in het centrum van Wijnjewoude.

Om dit alles mogelijk te maken is de Ondernemersvereniging van Wijnjewoude-Hemrik
de hoofdsponsor van deze Willedei.
Voor vermelding in het programmaboekje is aanmelding mogelijk tot 16 juli 2005 bij:
Janien Heslinga, Merkebuorren 59, 9241 GB Wijnjewoude Tel. 0516-481929
E-mail: janienh@hotmail.com
Kees Hiemstra (voorzitter) Weinterp 80, 9241 HG Wijnjewoude
Tel. 0516-471426 Fax. 0516 471639 E-mail: keesenhenny@introweb.nl

VOETVERZORGING
We besteden vaak veel tijd aan het verzorgen van handen en gezicht. De voeten
daarentegen zijn vaak een beetje vergeten gebied, terwijl ze u toch de hele dag
moeten dragen. Natuurlijk wassen we onze voeten regelmatig en is het bekend dat
u de voeten goed moet afdrogen, ook tussen de tenen.
Verder is het belangrijk om de nagels recht en niet te kort af te knippen
Goed passende schoenen te dragen en geen strakke sokken of kousen.
Toch kunt u te maken krijgen met allerlei ongemakken, zoals eelt, likdoorns, kloven,
ingroeiende nagels etc. U kunt heel eenvoudig zelf een aantal van deze
ongemakken aan uw voeten voorkomen.
Heeft u ondanks deze maatregelen toch nog voetklachten, wacht dan niet onnodig
en experimenteer niet zelf.
Laat uw voeten behandelen door een professionele pedicure, aangesloten bij
Provoet, Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/ Pedicure.
Zij geven uw voeten de aandacht die ze verdienen.
PEDICURE/VOETVERZORGING
Alma van der Meulen
Meester Geertswei 36
9241 GL Wijnjewoude
Tel: 0516-480895
Behandeling volgens afspraak.
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Geef de pen door.
Dag Wijnjewoudsters,
Prachtig vond ik het, een groot oud huis met een tuin waar je
vuurtjes in kon stoken, het bos waar je hutten in kon bouwen en
de heide.
e
Dat was een hele verandering voor mij, tot m'n 6 jaar gewoond
in Drachten,waar mijn vader masseur was en mijn moeder veel
tekende en schilderde.
De reden dat we hier in de oude school terecht kwamen (1962)
was de ruimte in de lokalen.
Hier kon mijn vader zijn eerste grote
opdracht als beeldhouwer uit gaan
voeren, hierna volgden vele beelden en
ook exposities.
Mijn ouders hebben de naam Haudmare
gevonden in een boek over de geschiedenis van Opsterland, de letterlijke betekenis is hoofdstroom.
Na diverse omzwervingen in '79 weer in
Wijnjewoude komen wonen omdat mijn
vader ziek werd, eind dat jaar is hij
overleden.
Ongeveer een jaar later kwam Joke, en
dan bedoel ik niet mijn zus maar mijn
echtgenote , hier wonen. Wij woonden in
het schooltje, en mijn moeder in het huis.
Het duurde maar even en daar was
Marije. Spoedig volgde Annelies. In 1985
zijn we gestart met Haudmare Antiek,
Joke gaf part time les en ik restaureerde

meubelen en deed de in- en verkoop voor
de winkel.
Al snel werd het zo druk dat Joke full time
in de zaak stapte. We gingen ook beurzen
e
draaien en begonnen een 2 winkel in
Drachten.
Nu, na zo'n 20 jaar gedraaid te hebben
geeft Joke weer les en heb ik mij weer
toegelegd op het restaureren van antiek
en het maken en ontwerpen van meubels
in opdracht.
Marije en Annelies wonen nog thuis en
studeren respectievelijk in Groningen en
Leeuwarden.
We hebben het hier ontzettend naar onze
zin en hopen dit heel lang zo te houden.
Joke en Sip Visser.
De pen geef ik door aan Gepke van der
Lei.

Een slot helpt alleen tegen fatsoenlijke mensen
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'Schatgraven'
Tentoonstelling over stenen, mineralen en fossielen
In Streekmuseum Opsterland te Gorredijk is het tot en met 10 september 2005 'graven'
geblazen. 'Schatgraven' is een expositie die de geschiedenis verteld van de
Nederlandse bodem en de sporen die in de bodem te vinden zijn.
‘Een greep in de grond'
Als je een stuk steen opraapt heb je een
stukje wordingsgeschiedenis van de
aardbol in handen. Een stukje geschiedenis van miljoenen jaren oud of nog veel
ouder. Het ontstaan van de Nederlandse
bodem begint zelfs 100 miljoen jaar
geleden. Ook mensen hebben hun
sporen uit het verleden in de grond achtergelaten: vuistbijlen, speerpunten, potten
en pannen het is allemaal in de bodem te
vinden als je er maar oog voor hebt.
In de grond kun je ook fossielen vinden.
Soms zijn ze verrassend dichtbij. Een
stoeptegel van kalksteen waar schelpen
in zitten of witte vlekjes. Deze schelpen en
vlekjes zijn sporen van planten en dieren
in steen ouder dan 10.000 jaar. Fossielen
zijn een soort geschiedenisboek over het
leven op aarde, maar ook over nietlevende zaken als klimaatomstandigheden. En wat dacht je van de berg mammoetbotten die je kunt aanraken en
bekijken of het afgietsel van de kop van
een echte dinosaurus?

Voor kinderen is een tijdslijn aanwezig
met interactieve onderdelen. Door verschillende spellen te spelen en de lesbrief
met interactieve geluidsfragmenten te
volgen kom je alles weten over de
schatten die onze aarde herbergt.
Het leukste van deze afwisselende
tentoonstelling is misschien wel dat er
echte schatten worden opgegraven uit
een grote bak met aarde. In deze aarde
zijn allerlei bodemvondsten verstopt die
ontdekt kunnen worden. Er zijn zelfs
“goudklompjes” verstopt in de grond!
De tentoonstelling ''Schatgraven' is tot en
met 9 september 2005 te bezichtigen.
Openingstijden: dinsdag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en zaterdags van 13.00 tot 16.00 uur.
De entree is € 1,50 voor kinderen, € 3,25
voor volwasenen. Met museumjaarkaart
gratis toegang.
Voor kinderfeestjes, schoolklassen en
andere groepen kinderen is er een
speciaal groepsprogramma samengesteld (iedere groep krijgt naast een
introductie van een medewerker, een
consumptie, een speurtocht en een echt
mammoetbot mee als souvenir)!
Meer informatie hierover kunt u opvragen
bij het museum telefoonnummer 0513 462930.

19.

20.

Amnesty international
Oekraïne: mishandeling Kutarba gestopt
Hieronder één van de vele goednieuwsberichten
Wereldwijde bliksemacties hebben een belangrijke
invloed gehad op de zaken van Beslan Kutarba en
Rivaz Kishikashvili. Zij worden sinds augustus 2004
door de politie vastgehouden op beschuldiging van
diefstal en inbraak.
Amnesty International ontving berichten
dat de twee mannen waren gemarteld om
hen tot een bekentenis te dwingen.
Het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken schreef in een brief naar
een mensenrechtenorganisatie: 'Ik kan u
meedelen dat een professioneel onderzoek geen objectieve bewijzen heeft opgeleverd van marteling, lichamelijke of
geestelijke druk op Beslan Kutarba en
Revaz Kishikashvili.’
Volgens Kutarba's advocaat zijn de
mannen wel degelijk mishandeld. Zo zou
medisch onderzoek hebben uitgewezen
dat Kutarba is geslagen. Hij voegt toe:
'Amnesty's bijdrage heeft me zeer
geholpen om de rechten van mijn cliënt te
verdedigen.Er is nu duidelijke vooruit-

gang te constateren in de manier waarop
justitie en de politie zich gedragen. Ten
eerste is hij sindsdien niet meer ondervraagd door onbevoegd personeel en zijn
de mishandelingen gestopt. Door de druk
die u hebt uitgeoefend op het ministerie
van Binnenlandse Zaken in de Oekraïne,
wordt nu vooraf gecontroleerd wie
Kutarba bezoekt en of hier officiële toestemming voor is. We kunnen nu dus
eindelijk een zaak starten tegen degenen
die hem hebben mishandeld. Ook kunnen
we ons voorbereiden om voor de rechter
te bewijzen dat de beschuldigingen tegen
Kutarba onwettig zijn en dat zijn mishandeling door de politie een grove
schending van de mensenrechten is.'
Het schrijven van de brieven stopt in de
maanden juli en augustus. Ik wens u een
heel fijne vakantie toe namens de groep,
Myriam Loonen 0516-541471

21.

Dorcas Hulp
Onze inzet op de Pinkster hobbymarkt was wederom
succesvol. € 201 mochten we voor dit project,
straatkinderen in Ethiopië overmaken.
Het gewicht van de kaas werd geraden, de gelukkige winnaar was mevr. K. v.d. Wier uit
Ureterp. De statiegeld actie bracht in één jaar € 223.80 op. Een fantastisch bedrag waar
weer een project blij mee wordt gemaakt en uiteraard blijven uw statiegeldbonnen
welkom. U kunt kleding, dekens en schoenen inleveren op onderstaande adressen.
Wel graag schone en niet versleten kleding. Vodden kunt u zelf deponeren in de grijze
container. Ook steunt u Dorcas door zelfgemaakte kaarten te kopen bij de fam.
Bruinsma.Dorcas is in 2005 25 jaar geworden. Om ook rond het jubileum jaar onze
medemens te helpen kunt u uw bijdrage storten op giro 2018 t.n.v. Dorcas Hulp Andijk.
Dorcasdepot Fam. P. v.d. Horst, tel 48 12 26
Voorraadkist Fam. J. Bruinsma, tel 48 13 72

Ouderensoos nieuws Wijnjewoude.
We zijn weer bij elkaar geweest om een nieuw winterprogramma klaar te maken.
Als vanouds beginnen we weer met ons reisje. Dit keer niet met eigen auto's maar met
de bus van Wiebenga. Wel met een toeristische route, door Drente en Oost Groningen
naar Blijham, een plaatsje dichtbij Winschoten. We hopen daar naar het echtpaar
Kuyer te gaan. Deze familie is afkomstig uit Soest. Ze zullen in klederdracht uitleg
geven over de klederdracht in Utrecht en Groningen. Ze hebben hier een
akkerbouwbedrijf omgebouwd in een melkveebedrijf. In de oude schuur hebben ze een
museum van oude landbouwwerktuigen.
In de ontvangstruimte, wat vroeger een paardenstal was, worden we onthaald met
koffie of thee en een koek. Als we het allemaal gezien en gehoord hebben vertrekken
we naar Zuidlaren. Daar staat dan ons diner klaar in de Sprookjeshof. Dus 's middags
geen warm eten klaar maken.
Als alles goed verloopt, en we hebben voldoende deelname (± 40 personen), dan gaan
we om 12.30 uur vertrekken. Om ± 8 uur hopen we weer thuis te komen. Dit staat
gepland voor donderdag 15 september en dat alles voor een vriendelijk prijsje van €
30,00 per persoon. Er komt nog nader bericht. We willen nog graag een beroep doen op
diegenen die nog nooit met ons op pad zijn geweest. Probeer het ook eens!
Het is altijd een heel gezellige middag.
Het bestuur

Nieuws van de zondagsschool.
Tijdens de zomervakantie is er geen zondagsschool.
De laatste keer zal zijn op zondag 17 juli en graag zien wij jullie dan terug op
D.V. zondag 25 september. Wij wensen jullie een hele fijne, zonnige vakantie!!
Leiding van de zondagsschool.
22.

Prikbord
De oproep in de vorige Bân i.v.m. de
fietscomputers was succesvol.
Dankzij een oplettende ouder zijn beide
computers weer bij de rechtmatige
eigenaren. We hopen dat de volgende
oproep even succesvol mag zijn.
Wie, o wie
had er de zaterdagavond-, zondagmorgen van het dorpsfeest een fiets
nodig….!!
Vermist een zwarte damesfiets Sparta
Atos. Wil diegene die deze fiets
“geleend” heeft deze zo spoedig
mogelijk terugbrengen bij de Swingel,
dan kan de rechtmatige eigenaar haar
fiets weer terugkrijgen.

Bedankt.
Langs deze weg wil ik iedereen
bedanken die mij tot steun is geweest in
de tijd dat ik in Wijnjewoude heb
gewoond.
Mijn nieuwe adres is de Miente, Kamer
116 te Gorredijk, waar u altijd welkom
bent voor een kopje koffie.
Ik ben blij dat ik hier ben, maar zal de
mensen in Wijnjewoude die zo veel voor
mij betekent hebben wel missen.
Klaasje van Seyen.
Gevonden.
Een damesfiets merk Gazelle-Impala.
Af te halen op Weinterp 42.
Gezocht:
Oppas voor 3 kinderen (11, 8 en 5 jaar)
voor 1 á 2 avonden in de maand.
Jelke en Antje van Bruggen.
0516-481988 of 06-21 93 85 27 of
06-43 48 40 31

V.V.V. Duerswoude
Iedere eerste woensdag van de maand organiseert de V.V.V. haar rommelmarkten.
Oproep aan alle verenigingen.
U heeft nog tien dagen de tijd om uw
verenigingskas te spekken. Op woensdag 20 juli om 17.00 uur begint de
avondrommelmarkt . De toegangsboom
gaat om 16.00 uur open.
U kunt daar ook aan deelnemen. Het
standgeld is 3 euro. Heeft U belangstelling geef U dan zo spoedig mogelijk op
bij de heer R. v.d. Veen tel. 481398.
Komt allen, dan maken we er een gezellige avondmarkt van.
Op zaterdag 23 juli organiseert de V.V.V.
het ringrijden. We beginnen deze avond
om 19.00 uur.

Zou U de route van deze avond autovrij
willen maken. Onze hartelijke dank hiervoor.
De avondfietsvierdaagse word op 1-2-34- augustus gehouden. U kunt starten
vanaf 18.30 bij De Stripe. Per avond is de
afstand ongeveer 25 km.
Wij hopen op mooi weer en wensen jullie
veel fietsplezier.
Op 3 augustus houd de V.V.V. zijn
maandelijkse rommelmarkt weer.
Bestuur V.V.V. Wijnjewoude
23.

24.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
Juli
10 Duurswoude
9.30 uur.
13.45 uur.
17 Weinterp
9.30 uur.
13.45 uur.
24 Duurswoude
9.30 uur.
13.45 uur.
31 Weinterp
9.30 uur.
13.45 uur.
Aug
7 Duurswoude
9.30 uur.
19.00 uur.
14 Weinterp
9.30 uur.
13.45 uur.
21 Duurswoude
9.30 uur.
13.45 uur.
28 Weinterp
9.30 uur.
13.45 uur.
Sept.
4 Duurswoude
9.30 uur.
13.45 uur.

Ds. J. de Roo, Wijnjewoude
Ds. L.H. Voschezang. Schoonhoven
Ds. J. de Roo, Wijnjewoude
Ds. J. de Roo, Wijnjewoude
Ds. J. de Roo, Wijnjewoude
Ds. J. ter Steege, Steenwijk
Hr. H. Lowijs, Hoogeveen
Hr. H. Lowijs, Hoogeveen
Ds. J. de Roo, Wijnjewoude
Ds. H. Talsma, Kollumerzwaag. Zangdienst
Hr. F. Verkade, Hoogeveen
Hr. F. Verkade, Hoogeveen
Ds. T. Sijtsema, Assen
Ds. J.K. van Santen, Noordhorn
Ds. J.W. Slok, Harkema
Ds. E. van 't Slot, Opende
Ds. K.R. Cuperus, Wolvega
Ds. K. de Graaf, Kallenkote

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Juli
10
17
24
31
Aug.
7
14
21
28
Sept.
4

9.30 uur
14.00 uur
9.30 uur
14.00 uur
9.30 uur.
14.00 uur.
10.45 uur.
14.00 uur.

Ds. W.B. v.d. Wal.
Ds. J. Kruidhof
Ds. S.S. Cnossen
Dienst
Dienst
Dienst
Ds. R. IJbema
Dienst

9.30 uur
14.00 uur.
9.30 uur
14.00 uur.
9.30 uur.
14.00 uur
9.30 uur.
14.00 uur.

Dienst
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. G.J. van Harten
Dienst
Ds. W.B. v.d. Wal
Dienst
Dienst

9.30 uur.
14.00 uur.

Ds. W.B. v.d. Wal
Dienst

25.

Gereformeerde Kerk
Juli
10
17
24
31
Aug.
7
14
21
28
Sept.
4

9.30 uur. Ds. P. Rozeboom, Wolvega
13.45 uur. Ds. P.A. Crom, Wijnjewoude
9.30 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
13.45 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
9.30 uur. Ds. W.J. Scheltens, Lunteren
13.45 uur. Ds. R. Praanstra, Hardegarijp
9.30 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
13.45 uur. Geen dienst
9.30 uur. Dienst
13.45 uur. Geen dienst
9.30 uur. Ds. H.E. Wijnja, Zwartemeer
13.45 uur. Geen dienst
9.30 uur. Ds. H. de Kok-Mellema, Diever
13.45 uur. Geen dienst
9.30 uur. Ds. W.D. Pastoor, Willemsoord
13.45 uur. Ds. P. Rozeboom, Wolvega
9.30 uur. Drs. M.J.M. Sytsma- van Oeveren, Kampen
13.45 uur. Drs. M.J.M. Sytsma- van Oeveren, Kampen

Dorpsagenda
Juli
10
13
20
21
23
24
27 t/m29

Alg. Viswedstrijd PM te Grou. Loting vanaf 5.30 uur.
Open viswedstrijd Trambrug te Wijnjewoude Loting vanaf 18.00 uur.
Avondrommelmarkt
Pakketten voor Polen inleveren bij Fam. J. Veenstra
Ringsteken V.V.V.
Alg. viswedstrijd Tacozijl. Loting vanaf 5.30 uur.
Spelweek opgave bij R. Aardema tel.: 48 07 07

Augustus
1 t/m 4
Augustus Avondfietsvierdaagse
3
Rommelmarkt op het evenemententerrein
Sept.
1
3
4
6
7
15
18
29
26.

Pakketten inleveren voor Polen
Willedei
Alg. viswedstrijd Beurskanaal Loting vanaf 6.30 uur.
Introductieles Nordic Walking
Rommelmarkt
Soosreisje
Alg. viswedstrijd PM te Kootstertille Loting vanaf 6.45 uur.
Pakketten inleveren voor Polen

27.

Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.
Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend tel. 0900 1127112
TIJDEN
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite
08:00 - 09:00 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten
09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur
10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen
11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen
16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof
aanwezig.
Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor
spoedgevallen bereikbaar.

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

Oplossing puzzel
Warenhuis Huiseigenaar
Afdak Dakraam
Huiswerk Werkstraf
Veldmuis Muismat
Boottocht Tochtstrip
Vaarweg Wegvak
Palet Letter
Kiesman Mankracht
28.

Bloembol Bolwerk
Huidsmeer Smeerlap
Regenpijp Pijplijn
Kraakbeen Beenwarmer
Welkom Komeet
Biervat Vatbaar
Schepnet Netvlies

