In praatsje bij it
plaatsje

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

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.
De volgende Bân verschijnt op zaterdag
2 april 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 e-mail
deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 26 maart 18.00 uur
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op
donderdag 24 maart 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

Foto: Hanneke Pool

Sinds begin dit jaar is het mogelijk om
steeds een andere foto voor op de Bân te
plaatsen.
De eerste was er één van een centrum
van het dorp met het begin of eindpunt
van de voormalige Heawei. Op de tweede
Bân een foto van de nieuwbouw, geen
hutjes op de Hei, maar mooie huizen op
plan De Heide en op deze Bân, in de ban
van een verlate winter haast onvoorstelbaar maar einde deze maand hopelijk
en waarschijnlijk weer waarneembaar.
Deze foto’s zijn gemaakt door Durk van
der Veen.
Red.

Oplossing puzzel.
Hebt u uit kunnen vinden wie met welk
voertuig op stap ging?
Voor het geval u er niet uit kwam geven
we u hier de oplossing.
Opa ging met de trekschuit.
Oma ging op de tandem.
Vader vertrok met de huifkar.
Moeder ging mee met een
ballonvlucht.
Jaap wou wel es weten hoe het ging in
een zweefvliegtuig.
Henk ging met de bokkewagen op stap
Ivonne stapte op haar racefiets
Janneman kwam niet ver,hij zat op zijn
hobbelpaard
Tante moest wachten op ijs want die
ging met de prikslee
Oom heeft zijn rolschaatsen onder
gebonden
Neef ging onderwater in een
onderzeeër
Nicht bleef hopelijk boven water op haar
surfplank.

Kukeleku ... wat is dit nu ...!
1.

Berichten
van
Plaatselijk
Belang

Het bestuur:
Joop Miedema (voorz.)
Haye Bruinsma
Jeannet Rozema (secr.)
Durk v/d Veen
Anneke Heslinga (penningm)
Lammert Bouma
Jelle Merkus (vice voorz.)
Jan Bakker
Tity van Kalsbeek

tel.481305
tel.481712
tel.541086
tel.481398
tel.481929
tel.481457
tel.480500
tel.481359
tel.481531

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang nodigt alle leden uit voor de
ledenvergadering op dinsdag 29 maart 2005.
Deze zal worden gehouden in de Swingel, aanvang 20.00 uur.
Wij hebben burgemeester Heldoorn bereid gevonden op de ledenvergadering een
presentatie te geven. Hij zal ons informeren over onderwerpen als de gekozen
burgemeester, het duale stelsel en andere actuele onderwerpen. Wij verwachten
een interessante bijeenkomst en wij rekenen op uw komst.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Ontvangst met koffie
Opening
Mededelingen
Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 23 maart 2004
De notulen liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de Swingel
Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de penningmeester
Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
Vaststellen van de contributie
Bestuursverkiezing
Aftredend: mevr. Anneke Heslinga en mevr.Tity van Kalsbeek
We hebben mevr. Meintsje Nust en mevr. Hillie Renkema bereid gevonden
zich kandidaat te stellen
Tegenkandidaten kunnen tot minimaal 2 werkdagen voor de vergadering bij
het bestuur worden aangemeld.
Een kandidatuur dient schriftelijk te zijn, ondertekend door minimaal 10 leden
Intocht sinterklaas
Rondvraag
Pauze
Presentatie van burgemeester Sicko Heldoorn
Sluiting
Namens Plaatselijk Belang,
J. Rozema-Loopstra, secr.

2.

Onderhoud openbare ruimte
In een eerdere Ban hebben wij u al eens
geïnformeerd over het overleg met de
gemeente in november 2004, inzake het
onderhoud van de wegen e.d. Op een
aantal door ons gestelde vragen hebben
we nu bericht van de gemeente
ontvangen.
Onderhoud bermen
Door Plaatselijk Belang is aangegeven
dat de bermen van de Tolleane en
Tjalling Harkeswei slecht zijn. Door de
gemeente wordt aangegeven dat het
zware landbouwverkeer vaak de
oorzaak is van de slechte kwaliteit van
de bermen. Het is niet mogelijk alle
slechte bermen in een keer op te
knappen, maar de achterstand zal de
komende jaren worden weggewerkt,
door de bermen steeds meer te voorzien
van grastegels. Waar dat om financiële
redenen nog niet mogelijk is worden de
bermen met zand/grond gevuld.
Onderhoud aan wegen en fietspaden
De Leidijk is aan een kant verzakt en het
fietspad van de Hege Heide naar de
parallelweg van de Opperhaudmare
heeft veel kuilen en bulten en een
afwateringsprobleem. Door de
gemeente wordt aangegeven dat veel
wegen en paden in de gemeente in een
slechte staat verkeren. In 2003 is men
gestart om de achterstand in de
komende jaren weg te werken. Het is
niet mogelijk alle slechte verhardingen in
een keer weg te werken. Afhankelijk van
een aantal criteria wordt een urgentielijst
opgesteld, waarbij ook de door
Plaatselijk Belang aangegeven punten
worden meegenomen. Zodra de
planning voor 2005 klaar is ontvangt
Plaatselijk Belang hiervan bericht.
Omgeving muziekkoepel
Merkebuorren
Verzocht is de twee houten bankjes te
vervangen door twee metalen bankjes

en een prullenbak te plaatsen. Door de
gemeente wordt aangegeven dat op
vergelijkbare locaties vanuit esthetische
en kostenoverwegingen bankjes worden
geplaatst van gerecycled materiaal. Hier
heeft men goede ervaringen mee.
Toegezegd is dat het gemeente-bedrijf
begin 2005 contact met ons zal
opnemen om het verzoek verder te
bespreken.
Prullenbakken
Verzocht is een prullenbak te plaatsen
ter hoogte van Compagnonsfeart 68. De
gemeente geeft aan dat er een
onderzoek loopt naar het werkelijke
aantal prullenbakken. Als hieruit blijkt
dat uitbreiding wenselijk is en hier de
financiële dekking voor aanwezig is, dan
wordt het verzoek daarin meegenomen.
Dode bomen Russchenreed
Voor de betreffende bomen is een
kapvergunning aangevraagd en de
bomen worden (zijn) in de winterperiode
gekapt. In het voorjaar zal een meidoornsoort herplant worden (Crataegus
x lavalleei).
Parkeerprobleem aan de Loksleane
Gevraagd is of het mogelijk is grastegels
in het plantsoen te plaatsen zodat hier
de auto's kunnen worden geparkeerd,
die nu vaak langs de weg staan. Door
de gemeente wordt aangegeven dat uit
onderzoek is gebleken dat op de Loksleane voldoende parkeercapaciteit is.
Het lukt niet altijd de auto voor de deur
te stallen, maar in de omgeving is voldoende ruimte om te parkeren. De huidige parkeersituatie wordt ongewijzigd
gelaten.
Klinkers in cirkel tegenover
Gereformeerde kerk
De klinkers in de cirkel tegenover de
Gereformeerde kerk zijn verreden. De
gemeente geeft aan dat een deel
herstraat moet worden.
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Dit zal in het voorjaar van 2005 worden
uitgevoerd.
Gladheidbestrijding
De Trambrege is bij sneeuwval of
bevriezing erg glad. De gemeente heeft
voormalig brugwachter W. van der Lei
bereid gevonden hier bij gladheid
handmatig zout te strooien.
Himmeldei
De himmeldei vindt dit jaar plaats in de
vorm van een himmelwike. Deze
himmelwike vindt plaats in week 14,
vanaf 4 april. De basisscholen zijn
gevraagd hieraan hun medewerking te
verlenen en hier is zeer positief op
gereageerd. Alle basisscholen zijn
bereid hieraan mee te doen.
De scholen krijgen voor hun deelname
een lespakket Zwerfafval: Mooi niet!
Dit is bedoeld om in de weken
voorafgaand aan de himmelwike
aandacht te kunnen besteden aan
zwerfafval en de himmelwike. Er

worden werkhandschoenen, prikkers en
vuilniszakken beschikbaar gesteld en
het verzamelde afval wordt gewogen en
afgevoerd. Alle leerlingen die meedoen
krijgen een leuk aandenken en er wordt
een aantal prijzen verloot.
Ook in Wijnjewoude wordt door de
plaatselijke basisscholen aan de
himmelwike meegewerkt.
Buurtvereniging Duerswâld zorgt in dit
deel van het dorp zelf voor de
inzameling van het afval.
Dorpsfilm
Van de makers van de dorpsfilm hebben
we bericht gekregen over de stand van
zaken. Alle opnamen staan inmiddels op
band en men is begonnen met het
monteren. Inmiddels is zo'n 18 minuten
klaar. Wij krijgen eind februari een
uitnodiging om het resultaat tot nu toe te
bezichtigen.
Bestuur Plaatselijk Belang

Dorcas Hulp Wijnjewoude.
Dorcas organiseert van 21 t/m 26 maart een huis aan huis collecte in Smallingerland en
Opsterland. De opbrengst van deze actie is bestemd voor opvang van Straatkinderen.
In een kindertehuis wonen vijftig kinderen. Zij krijgen traumabegeleiding, gezonde maaltijden,
kleding, medische zorg, Bijbellessen en onderwijs.
Ook wordt er na de zomer begonnen aan de bouw van een vakopleidingscentrum, waar de
oudere kinderen een vak zullen kunnen leren zoals timmerman. Andere kinderen leren
gewassen te verbouwen en te verkopen. In 2005 concentreren de activiteiten zich verder op de
opvang van en zorg voor de vijftig kinderen en het afbouwen van een nieuw gebouw, waar alle
vijftig kinderen in komen te wonen.
Helpt u mee deze mensen een toekomst te geven ?!
Kunt u iets missen? Geef het dan aan de collectanten die bij u langs komen.
Alvast bedankt voor uw hulp.
A. Bosscha.

Een hart is een slot,
je moet een goeie sleutel hebben.
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Ledenvergadering V.V.V. “Duurswoude” te
Wijnjewoude
Op 14 maart houdt de V.V.V. haar ledenvergadering bij café J. v.d. Wey.
Aanvang 20.00 uur
Agenda
1. Opening
Woensdag 6 april is er weer de eerste
2. Ingekomen stukken
rommelmarkt van dit seizoen op het
3. Jaarverslag secretaris
evenemententerrein van 8.00 tot 14.00
uur.
4. Jaarverslag penningmeester
5. Benoeming kascommissie
Het bestuur V.V.V.
6. Bestuursverkiezing: aftredend H.
v.d. Ploeg niet herkiesbaar
Kandidaat: E. Stoker
7 Rondvraag
8 Sluiting

Kapsalon
Ina

Geknipt voor iedereen
Openingstijden:
dinsdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

19.00 - 21.00 uur
09.00 - 21.00 uur
09.00 - 17.00 uur
08.30 - 13.00 uur

alleen op afspraak!

Klein Groningen 15
Tel.: 0516 - 480 500
Wijnjewoude

KLUSSENBEDRIJF
Pieter de Vries
Merkebuorren 32
9241 GG Wijnjewoude
tel: 0516-481688 / 06-21671024

Tel.: 0516-480803

Mob.: 06-53674098

Wijnjewoude
5.

Zoals u van ons gewend bent is het weer tijd voor het traditionele donateurconcert.
Euphonia is ondanks haar respectabele leeftijd van bijna 82 jaar nog altijd
springlevend. Zo heeft de vereniging ook dit jaar een boeiend en afwisselend
programma ingestudeerd. Onder de deskundige leiding van Christina van der Bijl
neemt het korps u deze avond mee op een muzikale reis, waarbij we een kijkje nemen
in de internationale keuken. We reizen ook een stukje mee met de gospeltrein, brengen
een bezoek aan The Lord of The Rings en Elton John. Dit is nog maar een greep uit het
gevarieerde programma.
Dit jaar zal het gezelschap “SJESA” uit
Gorredijk haar medewerking verlenen.
Dit gezelschap bestaat uit elf personen en
brengt met veel actie en beweging een
cabareteske revue voor het voetlicht. Hun
programma hebben ze de titel “TYMJE”
meegegeven. Enerzijds afgeleid van de
naam van hun belangrijkste tekstschrijver, de in 1996 overleden Timen van
der Vee en anderzijds van het vroegere
“tymjen” van hooi. Dit bij elkaar schuiven
van hooi van destijds is ook gebeurd met

tal van teksten van deze schrijver. Teksten
en muziek zijn aangevuld, bewerkt,
geactualiseerd en gecomponeerd tot een
aantrekkelijk programma. Het programma is gevarieerd, met een kritische
knipoog naar de maatschappij en biedt
veel ruimte voor een vrolijke noot.
Wij zien u graag op vrijdag 11 maart om
20.00 uur in de Gereformeerde Kerk te
Wijnjewoude.

Uw donateurskaart is een gratis entreebewijs voor 2 personen.
De entree voor niet donateurs bedraagt 4 euro.

Foto: Klaasje v.d. Woude

Niet alleen nieuwe moderne bezems vegen schoon!
6.

Willedei Wynjewâld:
Festival vol muziek, zang , dans, show en theater
Na het succesvolle straatfestival van
vorig jaar is de organisatie al weer druk
bezig om ook dit jaar op zaterdag 3 sept.
e
2005 de 2 'Willedei Wynjewâld' te organiseren.
Dit festival met een boven regionale
uitstraling wordt gehouden op maar liefst
12 podia. Verdeeld over het centrum van
Wijnjewoude zullen ruim 25 acts voor het
voetlicht worden gebracht. Vanaf half vier
's middags barst dit festival los! De slot act
vindt plaats om 21.00 uur.
Er kan in een tiental 'podia' op verschillende plaatsen in de Merkebuorren en Mr.
Geertswei, tussen bakkerij v.d. Molen en
Joop van Bergen, bij toerbeurt een
optreden plaatsvinden van o.a. Zangers,
Dansers, Muzikanten, Acro-gym, Clowns,
Circusartiesten,Goochelaar, shantykoor,
straatzanger etc. Afhankelijk van het
aantal deelnemers/artiesten is er de
mogelijkheid om 2 à 3 keer een optreden
van maximaal een half uur te verzorgen.
In totaal gaat het maar liefst om ruim 300
mannen en vrouwen, jong en oud, die de
vele toeschouwers zullen gaan vermaken. Het gevarieerde culturele aanbod
is bijna onuitputtelijk. Kortom, het is
allerminst overdreven om nu al de
garantie te geven dat het publiek menig
genoeglijk uurtje zal beleven.

Dit jaar meer straattheater betekent: meer
Wille! Hierbij denken wij aan een wedstrijd
'levend standbeeld' evt. met of zonder
geluid. B.v. een groepje muzikanten die
als 'standbeelden' muzikale fratsen
uithalen. Of als geschminkte eenling of
duo die zijn/haar kunsten als 'standbeeld'
wil uitvoeren. Hierbij kan het publiek dan
een stem uitbrengen op het mooiste
'standbeeld'. We gaan uit van een breed
programma, waar voor 'elck wat wils' valt
te beleven!
Wij organiseren dit festival 'Low budget',
dat wil zeggen: Deelname is kosteloos!
Van de deelnemers wordt wel verwacht
dat zij zich vroegtijdig aanmelden. Ook
wordt er in overleg een promotie/presentatie stukje in het programma boekje
opgenomen. In de Friese en regionale
Pers en bij Omrop Fryslân wordt dit
festival gepromoot.
Op internet is informatie te vinden op de
Willedei site onder het kopje ´Links´ van:
www.wijnjewoude.net

Aanmelding kan via internet of bij onderstaande bestuursleden:
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
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1960
2010 ??
Streekverbetering----Wijnjewoude----R.O.M.
Koningsdiep (Ald-djip).
Op de in september j.l. uitgekomen nota
Gebiedsvisie over het R.O.M. gebeuren
in onze omgeving, had een ieder inspraak. Van 1 sept. tot 9 okt. 2004 kon
iedereen reageren. Uit alle binnengekomen reacties is een Inspraakreactienota samengesteld.
Via een zestal artikeltjes in de Bân over de
afgelopen 5 jaar heb ik de manier van het
tot stand komen van de plannen wat bij
gehouden. In het begin nog met een
redelijk optimisme maar later steeds
negatiever en deze inspraakreactienota
maakt me ook niet vrolijk.
Vanwege de duidelijkheid eerst nog even
wat geschiedenis:
Voor het begin van de Ruilverkaveling en
Streekverbetering het Koningsdiep in de
zestiger jaren was het beeld van
Wijnjewoude als volgt:
De hoofdweg vanaf Sparjebird tot grens
Bakkeveen met als verharde zijwegen De
Slûsleane, Tjerkereed, viersprong Drachten-Oosterwolde, Mounleane en Bisschop. Het extreem kronkelende Ald-djip
was de noordgrens.
Aan de hoofdweg stonden een flink aantal
boerderijen waarvan het merendeel een
smalle kavel grond had tot aan het Alddjip. Ieder had in principe een pad over
zijn strook land om het verst afgelegen
deel te bereiken.
De natuurlijke waterafvoer was en is nog
steeds het Ald-djip. Door de vele bochten
in het riviertje was de afvoercapaciteit niet
erg groot en regelmatig kwam het voor dat
er land overstroomd raakte. Het land bij
de boerderijen aan de weg was dan ook
het belangrijkste en gaf de meeste
opbrengsten.
8.

De benamingen Finnen en Mersken
duiden aan, dat het steeds lager dus
natter werd naarmate je verder van de
hoofdweg richting Ald-djip ging.
Het gros van de inwoners van het dorp
was werkzaam in de landbouw dat plaatsvond door middel van paard en menskracht. De productiviteit was niet groot en
zeker niet rendabel.
Met de opkomst van de mechanisatie en
industrie werden de leefomstandigheden
anders en de eisen daaraan steeds
hoger. Deze omgeving dreigde tot een
achtergebleven gebied te vervallen.
Toen kwam na veel jaren voorbereiding
en soms strijd de ruilverkaveling Het
Koningsdiep die nogal wat veranderingen
teweeg bracht. Men begon direct met het
doel: de landbouw in het gebied moderniseren en rendabel maken en de
leefomstandigheden in de hele streek
verbeteren.
Om dit te verwezenlijken werd allereerst
de kern, het beheersen van het water
aangepakt. Het kronkelige Ald-djip werd
herschapen tot de huidige ligging en dit
betekende een vlotte afvoer van overtollig
water, zeker toen ook nog een verbinding
met de Drait tot stand kwam.
Zoals het tegenwoordige Ald-djip als een
mooi slingerend lint door het landschap
stroomt, was destijds een doordachte
oplossing tussen extreem bochtig en
hele-maal recht, zoals b.v. de Tjonger.
Nadat de afvoer en beheersing van het
water tot stand was gekomen zijn de
ruilverkavelingswegen aangelegd. Ook
Ald Duerswâld, Loksleane, Tolleane en
Opperbuorren zijn toen voorzien van
verharding.

Nogal wat kleinere boerenbedrijven van
oudere boeren zijn door middel van een
saneringsregeling beëindigd (uitkering tot
65 jaar met een toeslag op pensioen
daarna).
Met de vrijgekomen grond en de
ondernemende boeren die hun bedrijf wel
wilden verplaatsen werd het mogelijk een
elftal nieuwe bedrijven tot stand te
brengen. Wat destijds nogal eens kritisch
beoordeeld werd van; " wie begint er nou
een bedrijf in die natte wereld", is
bedrogen uitgekomen, tot nu toe.
Uit de bebouwde kom van ons dorp
verdwenen ook een aantal boerderijen en
daardoor kwam er grond vrij voor nieuw te
bouwen woningen, dus dorpsuitbreiding
en ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen.
O.a.sportcomplex "Tusken de Wâllen",
beide Basisscholen en de Gymnastiekzaal. Dankzij de mensen die wilden
verkassen is het mogelijk geworden dat
Wijnjewoude gevormd is tot hetgeen wat
het momenteel is. Alle grond tussen
Russchenreed-Loksleane, Te Nijenhuiswei en Mr.Geertswei is heel voordelig aan
de gemeenschap (lees gem. Opsterland)
ten goede gekomen.
Tot zover de geschiedenis.
Amper zijn de ruilverkavelinglasten
afbetaald door de pioniers van het Lage
Land of dan is er als beloning het R.O.M.
project. Het is de tweede generatie
kennelijk niet gegund de vruchten te
plukken van wat hun ouders hebben
ingezet.
Een gedeelte van het R.O.M. gebeuren
betekent voor Wijnjewoude het begin van
de ruilverkaveling in de zestiger jaren,
maar dan in omgekeerde richting.
Wanneer het Ald-djip weer in zijn oude
staat terug gebracht wordt, waarschijnlijk

ook nog met cascade (vaste) dammen,
zullen zeker nog een viertal boerderijen
verdwijnen naast de drie die al verdwenen
zijn.
Zuur voor de betrokkenen en te gek voor
woorden is dat uit de nota blijkt dat de
ondernemers die moeten verdwijnen of
verplaatsen niet eens financieel schadeloos worden gesteld om elders verder te
kunnen gaan. Dit hadden de vertegenwoordigers in de commissie van de
Gemeente-en vooral Landbouworganisatie toch af moeten dwingen ten opzichte
van hun inwoners resp. leden.
Voorheen trokken de landbouworganisaties nog wel eens massaal de aandacht
voor een misstand. Na de alom geprezen
fusies is nu het principe ontstaan van "de
één zijn dood, is de ander zijn brood".
Voor stadsuitbreiding en wegenaanleg
worden buitensporige bedragen uitgegeven, deze landjepik is toch ook een
gemeenschappelijk belang.
Onze commissie zegt met nadruk in de
nota dat zij niet aansprakelijk kan worden
gesteld voor eventuele schades.
Al na het eerste gepresenteerde plan van
aanpak in januari 2002 werd duidelijk dat
de start van het plannen maken in 2000
een valse is geweest. Het voorstellen van
plannen en nakomen van afspraken is
altijd in een vooropgestelde richting
gedwongen. In het voordeel van de commissie uitgelegd en gunstiger voorgesteld. De strekking van de inspraaknota is
een bevestiging daarvan.
Kritiek die niet welkom is en kennelijk niet
weerlegt kan worden hierin, is dood
gezwegen, suggesties aangaande fiets of
wandelpaden worden bijkans doodgeknuffeld. Mij lijkt het R.O.M. plan met
punten, een DOM plan zonder.
maart 2005, Durk
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In de Bân van de Hobby
Ook deze maand ben ik op zoek naar mensen met een hobby.
Op het oog heb ik Appie de Haan, met als hobby; het maken van quilts.
Jammer Appie is niet thuis, maar van haar man krijg ik zoveel tekst en uitleg, dat ik
meteen begrijp dat deze hobby veel verder gaat dan de werktafel van Appie. Poppe
vertelt me over de groep waar Appie mee samenwerkt en zo kom ik in contact met Roos
van Dijk. Op die manier verzeil ik in een hobby die voornamelijk door vrouwen wordt
beoefend.
De bovenkant (toplaag) bestaat uit
Het maken van quilts is een armoede allemaal keurig recht genaaide kleine
techniek uit Amerika. Daar vrouwen geen hoekjes stof, wat met elkaar het motief
mogelijkheid hadden om stoffen te kopen, vormt. Dan is er een tussenlaag van
naaiden ze stukken stof van oude fiberfil. De onderkant bestaat bijna altijd
kledingstukken aan elkaar om zo een lap uit een katoenen voering.
te krijgen waaruit weer `nieuwe' kleding Daarna worden de drie lagen stevig op
gemaakt kon worden. De resultaten elkaar vast gestikt. Dit doorstikken wordt
waren vaak verrassend mooi. In de jaren nog met de hand gedaan maar kan ook op
dat het uit financieel oogpunt niet meer de naaimachine. Deze doorstik of doorput
nodig was, bleef men toch doorgaan met techniek heet quilten.
het maken van quilts.
Op mijn vraag hoelang men met een quilt
Het werken met stoffen, het combineren bezig is, geeft Roos het antwoord,
van kleuren en patronen houdt veel “Wanneer je één quilt in een jaar maakt
vrouwen in de greep. “Wie eenmaal met ben je niet lui geweest”.
het quiltvirus besmet is, raakt hem nooit Van Roos wil ik ook graag weten of het
meer kwijt” zegt Roos en vertelt verder een dure hobby is en hoe ze aan al die
“Wij zijn ooit begonnen bij de Platte- verschillende lappen stof komt. Roos
landsvrouwen met een cursus quilts houdt er niet van om voor een quilt dure
maken. Al langer dan 15 jaar zijn wij er als stoffen te kopen, ze spaart liever oude
groep mee bezig. Thuis maken we lappen en kledingstukken bij elkaar. “Dat
allemaal ons eigen werkstuk, naäpen uit is veel origineler en zo is het quilten ook
de groep is er niet bij. Eens in de maand begonnen. Het is juist een leuke herkomen we als groep samen en laten innering om een stukje van een oud
elkaar de vorderingen van ons werkstuk overhemd in een quilt terug te zien. Het
zien. Daar wordt dan kritisch gekeken gebeurt wel eens dat iemand voor 200
naar eigen en andermans werk. We euro aan stoffen koopt en daar een quilt
geven elkaar advies en wisselen ideeën van maakt. Gerekend naar de tijd die er in
uit”.
zit is elke quilt zeer kostbaar”.
Dit heeft er binnen de groep toe geleid dat Roos weet ook van vrouwen die gemen steeds beter is gaan presteren en dragen kleding van hun kinderen
ook tot mooiere ontwerpen is gekomen.
bewaren en daar later een quilt van
Naast Appie en Roos hebben ook Jantsje maken, om het weer cadeau te geven, als
van Wijk en Klaske Mekkes een groot het kind trouwt.
aandeel in het succes van de groep.
Binnen de groep zijn veel ideeën
Ook op provinciale wedstrijden kunnen de ontwikkelt om tot een quilt te komen. Eén
quiltsters uit ons dorp goed meekomen en daarvan is de quilt estafette. Men geeft de
hebben al meerdere prijzen behaald.
ander een stukje stof wat het midden van
Roos vertelt mij dat een quilt uit drie lagen de quilt wordt, de tweede persoon zet er
bestaat.
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naar eigen inzicht een volgend stukje stof
aan en geeft het door aan de derde, zo
heeft iedereen een eigen inbreng en dit
gaat door tot het formaat bereikt is. Het
eindresultaat blijft voor iedereen een
verrassing.
Het Friese quiltersgilde organiseert
jaarlijks regiodagen met lezingen en
'show en tell' (quilt laten zien met een
verhaaltje erbij). Het gaat vooral om
gezellig bij elkaar zijn en samen ideeën
uitwisselen en een werkstukje maken.
Aan deze regiodagen doen ± 200 leden
mee.
Leden van het quilters-gilde hebben een
eigen blad Quiltnieuws waar ook veel
ideeën en activiteiten in staan.
Het quilten is een hobby die wereldwijd

wordt beoefend. In Amerika, waar het
ontstaan is, maar ook in Australië en
Japan is men er fanatiek mee bezig. Wel
valt het op dat elk werelddeel haar eigen
stijl heeft. Met de computer is men nu ook
in staat om met verre landen patronen en
ideeën uit te wisselen.
Dat het quilters gilde in Nederland nog
springlevend is, blijkt ook wel uit het
aantal leden wat de laatste jaren gegroeid
is van 1500 naar 10.000.
Wanneer er onder de lezers belangstelling is, wil de quiltgroep van ons dorp
wel eens een workshop geven.
Voor mij is het wel duidelijk dat quilten
geen stoffige zaak geworden is.
Ik moet oppassen dat ik het virus niet krijg.
Annie

PS. Wilt u ook eens in de Bân vanwege uw hobby. Meld u aan bij de redactie, wij als
redactie zijn niet altijd op de hoogte van wat u bezig houdt, dus meld u aan.

Ouderensoos Wijnjewoude
Donderdag 10 maart is er weer de jaarlijkse spelmiddag in de Bining in Hemrik.
Daar zullen we weer onze beste krachten meten met de andere dorpen in onze
gemeente. Aanvang 12.15 uur.
Op donderdag 17 maart hebben we weer onze eigen soosmiddag. Dan komt Hylke
Speerstra, oud directeur van de Leeuwarder Courant bij ons.
Hij is de schrijver van het boek “It wrede paradys” en tevens bezig met een nieuw boek.
Speerstra komt met verhalen uit eigen werk. Dit wordt vast een mooie middag. U komt
toch ook?
Het is donderdag middag om 2 uur in het gebouw “De Driehoek”
Het bestuur.
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Nieuws van het Roemenië comité
Het afgelopen jaar is er weer heel wat gebeurd rond het Roemenië comité. We hebben
weer op alle rommelmarkten (in Wijnjewoude) kunnen staan en hebben ook weer een
transport naar Roemenië mogen sturen. Hier hebben we een reactie op ontvangen van
de Fam Kiss Levente uit Decea. Zij schrijven dat ze het transport ontvangen hebben en
dat ze de gaskachels en een gedeelte van de kleren al hebben verkocht.
Ze zijn nog niet begonnen met de bouw
van het gemeenschapshuis, want ze
hopen dat ze de school van de staat zo
spoedig mogelijk zullen terug ontvangen.
Ze wachten er al een jaar op, maar het
duurt daar allemaal lang. Ze denken dat
het dan beter is om het geld te gebruiken
voor de aanleg van stromend water en om
een kantoor voor de onderwijzers te
bouwen en een keuken en een W.C.
Ze hebben ons ook bedankt voor het geld
wat we hun hebben gestuurd.
Ze hebben inmiddels ook veel goede
zaken kunnen realiseren zoals het
renoveren van de kerk en van de school .
Ook mochten het afgelopen jaar vijf jonge
mensen belijdenis doen.

Zij vragen ons ook om alstublieft door te
gaan met de hulp, want hun economische
situatie is er niet beter op geworden. Lage
salarissen en veel mensen zonder werk
en mensen die in het buitenland werken.
Met de kerst zijn er weer kerstkaarten
verstuurd naar de mensen in Decea met
foto's er op van de vier kerken in
Wijnjewoude.
Wij zullen ook dit jaar weer met de
caravan te vinden zijn op de rommelmarkten in Wijnjewoude.
Ook mochten we het afgelopen jaar weer
de collecten van de kerken uit ons dorp
ontvangen, waarvoor ook weer onze
hartelijke dank
Het Roemenië comité

Concert De Klaeterjaegers uit Elsloo in
“De Swingel”.
Na het succesvolle eerste concert op Wijnjewoudster bodem in 2004 verzorgen
De Klaeterjaegers uit Elsoo op zaterdagavond 2 april a.s. wederom een sfeervol
concert.
Kapel De Klaeterjaegers is een Egerländer-blaaskapel welke meerdere successen
boekte, met als hoogtepunten het veroveren van het Nederlands kampioenschap in
1999 en 2000 en de deelname aan het Europees Kampioenschap in 2001.
Tijdens het blaaskapellen-concours in Muntendam in 2004 behaalde men wederom
een goed resultaat door De Noordelijke Kampioenstitel te bemachtigen met een
fraai aantal punten.
Voor een gezellige avond met de welbekende Egerländer en Tsjechische polka's,
walsen, marsen en ländlers bent u op zaterdagavond 2 april 2005 om 20.00 u. van
harte welkom in “De Swingel” te Wijnjewoude.
Entree €. 5,-- (incl. 1 kop koffie).
13.

Het verhaal van Floriane
Tijdens het conflict in het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn
tienduizenden vrouwen en meisjes verkracht. Veel vrouwen en jonge meisjes zijn door
de strijdende partijen ontvoerd en meegenomen als seksslavin. Tot dusverre zijn
slechts enkele mannen hiervoor berecht.

Floriane is 21. Ze werd drie jaar lang
gevangen gehouden door een gewapende groepering. 'Ze sloegen me op mijn
armen met een ijzeren staaf, net als een
beest. Ik kan mijn arm nu niet meer
bewegen. We werden gezien als seksslaven. Soms werd ik verkracht door wel
vijf soldaten tegelijk. Ik werd zwanger. Het
was een hele moeilijke bevalling, want ik
moest bevallen in de bosjes. De soldaten
lieten me niet gaan. Op de dag van mijn
bevalling werd ik door meerdere soldaten
verkracht'.
Dit is een van de vele verhalen die
Amnesty International dagelijks binnen
krijgt. Amnesty zet zich in voor bestrijding
van schendingen van politieke en
burgerrechten. De geloofwaardigheid van
Amnesty is van wezenlijk belang. De
werkwijze van Amnesty is daarom:
onpartijdig, onafhankelijk en één beweging, één stem. Dit betekent dat elke
verklaring, persbericht of publicatie over
Amnesty gebaseerd moet zijn op het door
het Internationaal Secretariaat goedgekeurde informatie.
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Een van de dingen die Amnesty doet in
het geval van Floriane is de betreffende
regeringen aanschrijven en hun dringend
verzoeken de mensenrechtenschendingen aan te pakken en te veroordelen
en de misdadigers te berechten. Gelukkig
blijkt vaak dat de regeringsleiders wel
gevoelig zijn als er tienduizenden brieven
overal vandaan op het bureau terechtkomen. Dat blijkt regelmatig uit de
berichten die mensen sturen als ze vrij
gelaten of niet meer gemarteld worden.
Vind jij/u het mooi om ook iets te doen
zoals:
brieven (over)schrijven aan
regeringen, groetenkaarten sturen naar
gewetensgevangenen, collecteren, op de
pinkstermarkt staan, voorlichting geven
op basisscholen enz… alle inbreng wordt
op prijs gesteld. Je/u bent van harte
welkom! Myriam Loonen 0516-541471

Bakkerij van der Molen stelt zich voor
Voor wie ons nog niet kent, en natuurlijk ook voor wie ons wel kent:
Al 71 jaar lang wordt er aan de Merkebuorren nr. 16 gebakken, en meer dan alleen
zoete broodjes.
In 1934 begon Idske van der Molen daar
zijn bakkerij.
In die tijd was hij niet de enige, naast hem
had men (in destijds Wijnjeterp) nog 6
bakkers.
Het assortiment bestond in die tijd
voornamelijk uit brood, koek, roggebrood
en de traditionele fryske oranjekoek.
Er werd gebakken en daarna moest Idske
de straat op om zijn handel aan de man te
brengen.
Zijn vrouw Klaske stond in de
bakkerswinkel, maar de meeste handel
gebeurde bij de weg, het zogenaamde
ventwerk.
De zaak draaide goed en Idske werd na
verloop van tijd bij gestaan door zijn zoon
Geert.
In 1970 werd het bedrijf overgenomen
door Geert. Geert zijn vrouw Hiltje nam de
taak van Klaske over .
In die tijd werd het ventwerk minder en
kreeg de winkel een steeds belangrijkere
rol in de verkoop.
Tegenwoordig wordt het bedrijf geleid
door Tjeerd Postumus en Ids van der
Molen.

Naast de bakkerij en winkel in
Wijnjewoude hebben wij nu ook een filiaal
in Donkerbroek
Uiteraard kunnen zij dit niet alleen en
worden bijgestaan door de bakkers Jan
Krans, Hans Yntema en Jan de Jong.
In de winkel in Wijnjewoude staan Krista
Seinstra en Marije Veenstra voor u klaar.
Zij krijgen in het weekend versterking van
Annegonda Tillema.
In Donkerbroek zijn het Jeltje Posthumus,
Anita Kolk, Brenda van Zanden en
Marjan Timmermans.
In de loop der tijden breidde het
assortiment zich flink uit. Er kwamen
steeds meer broodsoorten en ook het
banket neemt nu een flinke plaats in.
Om onze klanten in deze tijd van dienst te
kunnen zijn betekent het dat wij als bedrijf
mee moeten groeien met de eisen die
tegenwoordig aan een ambachtelijke
bakkerij worden gesteld. Wij werken dan
ook nauw samen met Het Nederlandse
Bakkerijcentrum om de kwaliteit van onze
productie te waarborgen. Naast de
kwaliteit van ons product hechten wij veel
waarde aan de gemoedelijke sfeer die
een dorpsbakkerij met zich mee brengt.
Wij hopen dit ook in de toekomst in
Wijnjewoude en Donkerbroek met veel
plezier voort te zetten

Merkebuorren 16
9241 GG Wijnjewoude
Tel.: 0516 - 48 12 74

Herenweg 19
8435 WT Donkerbroek
Tel.: 0516 - 49 12 70
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PSZ “De Telle” Wijnjewoude
Prijzen: Potgrond 50 liter
Bemeste tuinaarde

1 zak
2 zak
40 liter per zak

€ 3,00
€ 5,00
€ 2,50

Wij komen bij u langs in de week van 21 t/m 23 maart.
Op woensdag 23 maart vanaf ± 17.00 uur wordt de potgrond bij u thuisgebracht.
Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u nu alvast bestellen bij: Marjan Doornenbal
Tel. 0516-481045
Sponsor: Fa. Kamminga te Wijnjewoude

Ledenvergadering E.D.D.
Uitnodiging voor de ledenvergadering van de uitvaartvereniging “E.D.D.”
Op maandag 21 maart 2005.
Aanvang 20.00 uur in.”De Swingel” te Wijnjewoude.

Agenda:
• Opening.
•
Notulen.
•
Jaarverslag secretaris.
•
Verslag kascommissie.
•
Benoeming kascommissielid.
•
Jaarverslag penningmeester.
•
Verslag AULA
•
Mededelingen AULA
•
Bestuursverkiezing : aftredend R v/d Woude
•
Pauze.
•
Inleiding kerkvoogdij.
•
Rondvraag.
•
Sluiting.

{herkiesbaar}

Graag tot ziens op de ledenvergadering.
Bestuur uitvaartvereniging “E.D.D.”

16.

Geef de pen door.
Tanke wol, Jan, do makkest my net sa bliid mei dyn fraach in stik
te skriuwen foar de Bân. Ik bin in minsk fan dizze tiid en dat is in
raar slach folk: die futters fan tsjinwurdich hawwe gjin tiid mear.
Wy hawwe it drok mei alderlei aktiviteiten. Wy wenje hjir sûnt 1
april 2000 en in datselde jier gongen wy in de winter nei de Fryske
taalkursus fan de Afûk. Wy binne slagge en sûnt dy tiid ferstean
wy Frysk, mar it sprekke is tige dreech.
Nu ga ik maar verder in mijn eigen
memmetaal. Ons wordt vaak gevraagd
hoe wij toch in Wijnjewoude terecht zijn
gekomen. (Onze vorige woonomgeving
vraagt dan ook nog: Wijnjewoude - waar
ligt dat ergens?) Die vraag is niet zo
makkelijk te beantwoorden. Er vallen een
hele hoop factoren samen: Mijn schoonmoeder kwam uit Appelscha. Mijn man
heeft daar vele jaren de vakanties
doorgebracht, alsmede de hongerwinter.
Mijn opa was ook een Fries en kwam uit
Oudega S. En mijn man en ik hebben 20
jaar lang de Friese wateren bezeild en
bekruist vanuit de haven van St Nyk. Wij
kennen elke meerpaal van Fryslân. Wij
hebben ook twee maal de turfroute
gevaren. Wij maakten toen al onze eerste
fietstochten in de Wâlden. Toen wij
serieus op zoek gingen naar een huis,
schakelden wij een bevriende makelaar
in, die zelf jarenlang gevestigd is geweest
in Wijnjewoude. Hij leidde ons met veel
overtuiging naar deze woonboerderij aan
de Weinterp, naast bouwondernemer
Posthumus. Wij genieten nog steeds elke
dag van huis en omgeving. De afgelopen
Friese jaren hebben wij veel mensen
leren kennen en zelfs vrienden gemaakt.
Ook wij werden, net als Jan Hofman,
bezocht door een koorlid van Loof den
Heer om daar lid van te worden. Mijn man
en ik houden allebei van zingen. Daarom
zaten wij (al 20 jaar) op een christelijk
gemengd koor in Zeist, onze vorige
woonplaats. Omdat wij dachten veel meer
vrije tijd te hebben, meldden wij ons ook
aan bij de Hervormde Cantorij. Op deze

wijze meenden wij tegelijker tijd de
oecumene te kunnen dienen. Wij zijn
weliswaar lid van de gereformeerde kerk,
wij weten ook dat wij kinderen van God
zijn en als leden van Zijn gemeente
samen één groot gezin vormen. Toen mij
gevraagd werd mee te gaan werken aan
de opzet van een Alphacursus in Wijnjewoude, ben ik daar graag op ingegaan. In
de vorige Bân hebt u daarover kunnen
lezen. De cursus is voor iedereen,
kerkelijk of niet kerkelijk. Kerkmuren
verdwijnen doordat Christus centraal
staat. Door samen te zingen leer je
mensen kennen, maar ook door samen te
sporten. Anton en ik gaan twee maal per
week met de auto naar Drachten, of bij
mooi weer op de fiets, om te fitnessen.
Een andere activiteit waar ik mijzelf in
kwijt kan, is het werken voor de Zonnebloem. Wist u dat dit de grootste
vrijwilligersorganisatie van Nederland is?
In mijn werkzame leven als onderwijzeres
en directeur van een basisschool in
Amsterdam en later in Zeist heb ik er altijd
van gedroomd om blinden voor te lezen.
Zo ben ik in Fryslân inlezer geworden
voor de Christelijke Blinden Bibliotheek.
Tot slot wil ik nog graag even kwijt dat wij,
als het even kan, graag meedoen aan de
activiteiten van onze buurtvereniging De
Weinterp. De afgelopen oudejaarsreceptie (op 30 december jl - als wij geen
creatief bestuur hebben, weet ik het niet
meer) is bij ons aan huis geweest.
Fantastisch! Op mijn beurt geef ik de pen
nu door aan Aaltje Schievink.
Ria Veenhuizen.
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Het concert op 22 april a.s. in de SWINGEL.
Wij zijn er klaar voor, u ook !!!!!!!!
Deze avond treden voor u op:
Het Orkest “MOCO” uit Oosterwolde.
Zij brengen u in een gezellige sfeer met hun mondharmonica's en u kunt lekker mee
zingen.
“Sola Gratia” uit Wijnjewoude.
Ons welbekende Gospelkoor wat inmiddels al enkele CD's op hun naam heeft
staan.
Het Koor “HAWAR” uit Snakkerburen bij Leeuwarden.
Dit gemengd koor brengt liedjes uit allerlei landen.
Maar ook het ontroerende Friese liedje over de trije muoikes mei de huodsjes .
Janneke Hoekstra, die geboren is in Wijnjewoude en bekend is van haar Friese
liedjes, o.a. myn reade beppe !!
De Sluskesjongers uit Hemrik en Wijnjewoude hoeven geen betoog .
Ze staan voor de gezellige sfeer en de zeemansliedjes.
Voor wie dus echt niet zelf uit de voeten kan, kunt u deze avond gratis taxivervoer
aanvragen door rechtstreeks te bellen met Taxi van der Wal , telefoon 0516481293. Opgave voor 18 april. Er wordt gereden binnen de dorpsgrenzen.
U wordt ongeveer een half uur voor aanvang van het concert opgehaald en na
afloop van het concert weer teruggebracht binnen uiterlijk een half uur.
Aan het einde van de avond mag u zelf bepalen wat deze avond u waard is geweest
door een bijdrage in de “ponge” te doen.
Tot 22 april in het MFC de Swingel om 20.00 uur.
Werkgroep Aktiviteiten Wijnjewoude.
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Creaochtend.
De mooiste decoraties voor huis en tuin maakt u zelf samen met ervaren leidsters.
Overtref uzelf en laat uw omgeving zich verbazen over de, door uzelf, vervaardigde
creatie.
Het enige wat u mee moet nemen is een draadtang, voor het verdere materiaal wordt
gezorgd. Hebt u vragen of wilt u nadere informatie, bel dan even met Roelie, tel 0516480707.
Schatkist.
Donderdagmorgen 17 maart 2005 om 9.00 uur.
Kosten € 18,00. Docenten: Anke Posthumus en Willy Joustra.
Vlinders.
Wel eens van het Koolwitje gehoord? Vast wel, maar al die andere vlinders die op
een mooie zonnige lente- of zomerdag door uw tuin fladderen? Siep en Jannie
Sinnema kunnen u een heleboel vertellen over deze sierlijke schoonheden. In twee
avonden en een wandeling in een vlinderrijk gebied op een zonnige dag, maken zij
u wegwijs in de vlinderwereld.
Datum:
12, 19 en 23 april (in overleg met de deelnemers).
Kosten:
€ 5,00.
Aanvang:
20.00 uur.
Naailes.
Een interessante en leerzame cursus voor de al iets gevorderde naaister. Onder leiding
van een gediplomeerde coupeuse maakt u zelf uw (kinder)kleding. Wel uw eigen
naaimachine meenemen.
Gevorderden: 16, 23, 30 mrt. 6, 13, 20,27 apr.
Kosten:
€ 50,00 (incl. lesmateriaal).
Aanvang:
19.30 tot 21.40 uur (incl. pauze).
Docent:
Aukje Boomsma.
Speksteen bewerken.
2 Miljard jaar geleden werd in Finland, diep in het binnenste van de aarde, onder
enorme druk en extreme hitte, een nieuw mineraal geboren: de speksteen. De
eerste mensen beschouwden deze parelgrijze steen, waarvan het zijdeachtige
oppervlak zo aangenaam aanvoelt, als heilig. Zij maakten er amuletten en
godenbeelden van. Ervaar zelf het bewerken van een speksteen. Materiaal en
gereedschap is voldoende aanwezig. Bij voldoende animo kan deze workshop
groeien tot een cursus.
Datum:
29 maart 2005.
Kosten:
€ 10,00.
Aanvang:
19.30 tot 21.30 uur.
Docent:
Annelies Sorgdrager.
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Tuinarchitectuur. Vijf boeiende tuinlessen:
Les 1: Tuininrichten / ontwerp / renovatie.
Hoe, wat, waar?
Les 2: Grondbewerken / bemesting.
Wat voor grond heb ik? Op welke grond kan ik het beste tuinieren? Wat voor
bemesting heeft de tuin/gazon nodig?
Wat is de zuurgraad (pH) en wat moet ik er mee aan? Natuurlijke meststoffen of
chemische?
Allemaal vragen waar u een antwoord op krijgt.
Les 3: Bouwstenen, dode materialen.
Hoe verwerkt u of maakt u keus uit: hout, steen, beton etc.
Les 4: Bomen, heesters, coniferen, vaste planten, waterplanten.
Alles over beplanting, wat kan en wat kan niet? Inzicht in kleuren, plant- en
bladvormen. Vermeerderen zoals zaaien, scheuren en verplanten.
Les 5: Onderhoud.
Eigenlijk het allerbelangrijkste voor uw mooi opgebouwde tuin. Het wordt, blijft
niet uit zichzelf mooi. U krijgt inzicht in de basis voor goed onderhoud.
Uw problemen, behoeften aan informatie staan centraal. Hier proberen wij u mee te
helpen. Alles wat ter tafel komt wordt behandeld in de betreffende lessen.
Datum:
10, 17, 24, 31 maart en 7 april 2005.
Kosten:
€ 35,00 (incl. documentatiemateriaal).
Aanvang:
20.00 tot 22.00 uur.
Docent:
Geert Louwes.
Snoeien doet bloeien.
Alles over het hoe, waarom en wanneer snoeien we welke planten, bomen en heesters
in onze tuin. De cursus bestaat uit twee lessen; les één bestaat uit het theoretische
deel, in les twee zal alles uit de eerste les in praktijk worden gebracht. Ook hier geldt dat
uw problemen en vragen centraal zullen staan.
Datum:
14 april theoretisch..
16 april praktisch. Ochtend/middag.
Kosten:
€ 12,50.
Aanvang:
20.00 tot 22.00 uur.
Docent:
Geert Louwes.
Wilt u informatie, wilt u zich opgeven of heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot::
Roelie Aardema tel. 480707 of Géke Groenewold tel. 481878

Een goeie kokkin bederft haar maag niet.
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16 maart
Voorjaar daar hoort iets vrolijks bij, dus
gaan we draadbloemen voor
9-12 jaar en draadpoppetjes voor 4-8
jaar maken.
6 april
Ken je Maja het Bijtje? Wij gaan
vandaag een bijtje maken.

En alles speelt zich af in het WAW lokaal
van “de Swingel” de plaats waar altijd wel
wat te doen is.
Wilt u informatie of heeft u vragen dan
kunt u zich wenden tot:
Roelie Aardema
tel. 480707
Jannie Lap
tel. 481617
Magda Landman
tel. 481673

Verdien je studiepunten tijdens de spelweek
Wijnjewoude 2005
Hallo studenten,
Het is altijd een heel gedoe om je
studiepunten bij elkaar te schrapen
maar in 2005 wordt het een makkie. Heb
je tijd op 29-30-31 augustus 2005 dan is
dit je kans om samen met andere
studenten en vrijwilligers een spelweek
voor de kinderen van de basisscholen in
ons dorp te organiseren.
Je werkt zelfstandig, maar er zijn altijd
voldoende mensen aanwezig of achter
de schermen waar je op kunt rekenen.
Het onderwerp kun je zelf bepalen en
over de aanschaf van spullen hoef je
niet in te zitten, als je maar binnen het
budget blijft. Werkgroep Activiteiten
Wijnjewoude zorgt ervoor, dat je alles
krijgt wat je nodig hebt. Je bent ook vrij
om de locatie te zoeken zolang het maar
in of rondom het dorp is.

Je wordt natuurlijk ondersteund door
een groep vrijwilligers.
Vind je dit een leuke uitdaging en zie je
het wel zitten om een groep mensen
aan te sturen en 3 geweldige dagen te
organiseren neem dan contact op met:
Siebo Groenewold tel: 481878
e-mail: fam.groenewold@wanadoo.nl
Magda Landman
tel: 481673
e-mail: p5969@hetnet.nl
Vrijwilligers gevraagd
Om mee te helpen met de spelweek op
29-30-31 augustus 2005.
Inlichtingen en opgave:
Siebo Groenewold tel: 481878
e-mail: s.groenewold@wanadoo.nl
Magda Landman
tel: 481673
e-mail: p5969@hetnet.nl
21.

DWS nieuws
Maart 2005
Trainingstijden
Maandag 19.00 20.15 uur
Maandag 20.15 21.30 uur
Maandag 21.30 22.45 uur
Dinsdag 19.30 20.45 uur
Dinsdag 20.45 22.00 uur

Recreanten dames en gemengd
Dames 2 en 3
Dames 1
Heren 2
Heren 1

Standen per 23 februari 2005
Team
Dames 1
Dames 2
Dames 3
Heren 1
Heren 2

Klasse
3e klasse
5e klasse
6e klasse
3e klasse
4e klasse

Punten
31
32
25
30
19

Stand
3
1
3
2
8

Wedstrijden
Donderdag, 10 maart 2005
19:15
De Kompenije D1
19:15
D.W.S. D2
20:15
D.W.S. H1
21:15
D.W.S. H2

- D.W.S. D1
- Turfst.-Drachten D9
- Wez Handich H1
- Z-Up H2

Surventohal
M.F.C. de Swingel
M.F.C. de Swingel
M.F.C. de Swingel

Donderdag, 17 maart 2005
19:15
Turfst.-Drachten D8
19:15
D.W.S. D1
20:15
D.W.S. H1

- D.W.S. D2
- v.v. Bakkeveen D1
- V.C.S. H2

Sportcentrum Drachten
M.F.C. de Swingel
M.F.C. de Swingel

Donderdag, 31 maart 2005
20:15
DFS H3
19:15
Hujades D3
19:15
D.W.S. D2
20:15
D.W.S. H2

- D.W.S. H1
- D.W.S. D1
- Oerterp D4
- v.v. Bakkeveen H2

Westermar
De Leegens
M.F.C. de Swingel
M.F.C. de Swingel

Het Bestuur.

De balsponsor deze maand is:

SCHILDERSBEDRIJF WELFING

Het verschil tussen een vloek en een telegram;
Een telegram is eerder op de plaats van bestemming
22.

Longa nieuws
De maanden vliegen voorbij. De wedstrijden zijn in volle gang.
Zaterdag, 5 februari hadden Rinette v.d. Wal, Renske Veninga en
Margreet de Jong hun 2de plaatsingswedstrijd turnen. Helaas
hebben ze zich niet kunnen plaatsen voor de Friese
Kampioenschappen, maar Renske heeft zich wel geplaatst voor de
toestelkampioenschappen op 21 mei voor het onderdeel vloer.
Rinette v.d. Wal heeft zich op de onderdelen vloer en balk geplaatst
voor de toestelkampioenschappen
In de vorige bân hebben we een oproep gedaan of er belangstelling was voor b.v.
Outdoor Walking met stokken. Hier is positief op gereageerd en binnenkort zult u
meervan ons horen over het volgen van een workshop.
Nieuw bij de Gym. Ver. Longa is de recreatiegymnastiek voor oudere kinderen. Tot nu
toe was de leeftijd van deze gymmers t/m de basisschool. Nu kunnen ook de kinderen
van het voortgezet onderwijs naar de groep van 17.45 tot 18.45 op de
donderdagmiddag.
Hieronder volgt het rooster van de gymnastiekver. Longa. Kom gerust eens lessen
bijwonen. De eerste 2 zijn altijd gratis.
rooster gymnastiekvereniging Longa
Maandag

15.30-16.30
16.30-19.00
Dinsdag
8.45-9.30
15.45-16.45
16.45-17.30
17.30-19.30
woensdag 13.30-17.30
17.30-18.45
18.45-19.00
19.00-19.45
19.45-20.45
donderdag 15.45-16.45
16.45-17.45
17.45-18.45
vrijdag
15.30-18.00
18.00-20.00
20.00-21.00
zaterdag
9.00-11.00
11.00-13.00

kleutergymnastiek
acrogym
ouder en kind gymnastiek
springen
jongensgymnastiek
selectieturnen
selectieturnen
streetdance
streetdance
streetdance
aerobics
recreatiegymnastiek
recreatiegymnastiek
recreatiegymnastiek
acrogym
selectieturnen
springen
acrogym
selectieturnen

vanaf 6 jaar
basisschool

groep 3 t/m ± groep 5
groep 5 t/m 8
groep 8 t/m voortgezet onderwijs
volwassenen
groep 3 en groep 4
groep 5 en groep 6
groep 7 en grope 8 en voortgezet onderwijs
vanaf 6 jaar
voorgezet onderwijs
vanaf 6 jaar

Inlichtingen: bestuur@longawijnjewoude.nl
Of Sietske Brouwer, 0516-481995
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Prikbord
Bazaar
Eindelijk……….
Op vrijdag 18 maart 2005 zal de
tweejaarlijkse bazaar van de
Gereformeerd Vrijgemaakte kerk aan de
Merkebuorren 91 te Wijnjewoude weer
gehouden worden.
Vanaf 14.00 bent u van harte welkom!!.
Op de bazaar zal van alles verkocht
worden, ook zijn er diverse spelletjes
waarmee u mooie prijzen kunt winnen.
Aan het eind van de avond wordt er
weer bij opbod verkocht.
In en rond de kerk zal een rommelmarkt
gehouden worden.
Van tevoren eten is niet nodig; er wordt
ook aan de inwendige mens gedacht.
K. Boven Merkebuorren 82 Wijnjewoude
0516-480589.
Bedankt.
Langs deze weg wil ik u allemaal
bedanken voor de belangstelling bij mijn
ste
80 verjaardag. En voor de vele
cadeaus en felicitaties.
Harmen Hoogenberg.

Bedankt
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de
vele kaarten , bloemen, attenties en uw
bezoek tijdens de periode van mijn
verblijf in het ziekenhuis Nij Smellinghe
en bij mijn thuiskomst. En ik wil hier bij
het verplegend personeel niet vergeten.
Het was geweldig. Bedankt.
Harm van der Ploeg.
Uitnodiging
Feest in de kerk van Wijnjewoude
Hierbij nodigen wij iedereen uit voor de
speciale gezinsdienst op d.v. zondag 13
maart a.s. samen met de
gehandicapten. Deze dienst wordt
gehouden in de Ger. kerk te
Wijnjewoude en begint om 14.00 uur. In
deze dienst hoopt voor te gaan ds. F.
Wesseling uit de Tike.
Het thema van deze dienst is: “Geloven
is een feest”.
Muzikale medewerking wordt verleend
door “De Swetteband” uit
Surhuisterveen
Iedereen is uitgenodigd het feest mee te
vieren.
Commissie aangepaste dienst Geref.
Kerk Wijnjewoude

Een wijs man hoort één woord en verstaat er twee.
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Nieuws van de zondagsschool.
Het is al weer even geleden dat u / jullie iets van ons gelezen hebben. Tweede
Kerstdag vierden wij het kerstfeest van de zondagsschool, fijn dat bijna alle kinderen
er waren.
In maart hebben wij weer onze jaarlijkse speldag. Vorig jaar hielden wij deze voor
het eerst in eigen dorp en bossen, namelijk bij camping Kiers. Dit was een erg
geslaagde dag. Daarom gaan wij dit jaar weer naar de “Ikeleane”. De speldag zal
gehouden worden op zaterdag 9 april. Het thema zal zijn:
De ark van Noach.
We luisteren naar het verhaal, zingen met elkaar en spelen een spel in de bossen.
Kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 mogen met ons mee doen. Meer hier over krijg je te
horen op de zondagsschool, ook kun je je daar opgeven. Voor meer info; Geke
Meestinga, tel: 481684.
Tweede Paasdag nemen wij afscheid van de oudste kinderen van de zondagschool.
We zullen jullie missen want jullie waren een trouwe groep in het komen en
meedoen op de zondagsschool.
Anke v.d. Veen, Annelotte Tillema, Wouter v.d. Klocht, Joran Bijma, Aaltje de Vries,
Tessa v.d. Horst en Baukje Bouma,
Wij wensen jullie veel plezier op catechisatie en / of club.
Leiding van de zondagsschool.

Israël koor ”Fryslân”
Dit koor dat meer dan honderd leden telt, heeft zich ten doel gesteld om pro deo te
zingen in verschillende kerkdiensten.
De collecte in die diensten is dan voor de actie: Breng de Joden thuis.
We mochten het afgelopen jaar heel wat geld bij elkaar zingen en op die manier
meehelpen om 80.000 joden, waaronder veel weeskinderen uit de voormalige
Sovjet Unie, naar Israël hun “thuis” te brengen. Jes. 49 : 22.
Ook gaat een deel van de collecte ter ondersteuning naar de gaarkeukens van
“Hazon Yesaya” in Jeruzalem.
Het blijkt dat er veel armoede heerst.
Het Israël koor “Fryslân “ is een gelegenheidskoor, dat alleen in de maanden
februari, maart en april op tournee gaat. Op zondag 6 maart zingen we in de Geref.
kerk van Wijnjewoude. De dienst begint 's morgens om 9.30 uur.
Kom, zie en luister.
Er is plaats voor iedereen.
Aukje en Rennie
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Kerkdiensten

Hervormde Gemeente
maart
6
Duurswoude

20

9.30 uur.
13.45 uur.
Weinterp
19.00 uur.
Weinterp
9.30 uur.
13.45 uur.
Duurswoude
9.30 uur.

25
27

Weinterp
Weinterp

28

Ger. Kerk

9
13

13.45 uur.
19.00 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.

Ds. J. de Roo, de Hoeve
Ds. D. van Duivenbode, Urk
Ds. J. de Roo, de Hoeve
Ds. J. de Roo, de Hoeve
Ds. J.A. van den Berg, Stedum
Ds. J. de Roo, de Hoeve
Openbare belijdenis en Voorber. H.A.
Ds. D. Harkema, Onstwedde
Ds. J. de Roo, de Hoeve. Goede Vrijdag viering H.A
Ds. J. de Roo, de Hoeve. Pasen
Kand. A. Scheer, Huizen
Ds. J. de Kok, Diever.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
maart
6
9
13
20
25
27

9.30 uur.
14.00 uur.
20.15 uur.
9.30 uur.
14.30 uur.
9.30 uur.
14.00 uur.
19.00 uur.
9.30 uur.
14.00 uur.

Ds. C.J. Breen, Drachten
Ds. J.W. Roosebrand, Groningen
Ds. W.B. v.d. Wal. Bidstond
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. J.H. Tempelman
Ds. S.S. Cnossen, Drachten
Ds. W.B. v.d. Wal.
Ds. W.B. v.d. Wal. Goede Vrijdag
Ds. W.B. v.d. Wal. Pasen
Ds. J.H. Tempelman.

Gereformeerde Kerk
maart
6
9
13
20
25
27
28
april
3
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9.30 uur.
13.45 uur.
19.30 uur.
9.30 uur.
14.00 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
19.30 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.

Dhr. M. Kok Schiermonnikoog. m.m.v. Israël koor
Ds. J.G. Arensman. Gerkesklooster
Ds. J. Knol, Smilde. Bidstond
Ds. J. Knol, Smilde
Da. F. Wesseling. De Tike. Spec. gezinsdienst
Da. A. van Harten-Tip, Smilde. Voorber. H.A.
Ds. R. Pluim, Drachten
Ds. H. Koestveld, Dwingeloo. Goede vrijdag. H.A.
Dhr. E. Terpstra, Heerenveen 1ste paasdag
Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
Ds. J. de Kok, Diever. 2de paasdag gez. dienst

9.30 uur.
19.30 uur.

Ds. C.W. Hoek, Lutten-Slagharen
Ds. P. Ravensbergen, Uithuizermeeden. Evang. Dienst

Dorpsagenda
Dorpsagenda
Maart
5
5
10
10
10
11
12
13
14
16
16
17
17
18
21
21t/m23
21 t/m 26
22
23
29
29
30

V.V.V. Vogeltjes en kleindierenmarkt in de Swingel 9 tot 12 uur.
Kirtan. 10-17 uur: Osho meditatiedag
Paaspakketten inleveren voor Polen
WAW Start cursus tuinarchitectuur.
Soos. Spelmiddag 12.15 uur in Hemrik
Donateurconcert van Euphonia 20.00 uur in de Ger. Kerk
Dansavond in het Witte Huis te Donkerbroek
Ger. Kerk. Aangepaste dienst
Ledenvergadering V.V.V. Duurswoude 20.00 uur.
WAW Kidsclub
WAW. Naailes
Soos Met medewerking van Hylke Speerstra 14.00 uur.
WAW. schatkist maken
Bazaar van de Ger. Kerk Vrijgemaakt vanaf 14.00 uur
Ledenvergadering Uitvaartvereniging E.D.D. 20.00 uur
Potgrondactie peuterspeelzaal de Telle
collecte Dorcas
Klaverjassen bij café v.d Wey
WAW naailes
Ledenvergadering Plaatselijk Belang 20.00 uur
WAW. Speksteen bewerken.
WAW naailes

April
1
2
4
6
6
9
12+13
13
14
15
18
20
21
22
23
27

Schutjassen in de O.D.V. kantine
Muziekkapel de Klaeterjagers uit Elsloo in de Swingel
Vanaf 4 april gehele week Himmelwike.
WAW. naailes
WAW. kidsclub
Speldag bij Ikeleane van de Zondagsschool.
WAW. Wegwijs in de wereld van de vlinder
WAW. naailes
WAW. Snoeicursus
Touwtrektoernooi NTB op het trainingsveld van v.v. ODV
Boottocht van de Zonnebloem.
WAW. naailes
Pakketten inleveren voor Polen.
WAW. Concert in de Swingel
WAW. Wegwijs in de wereld van de vlinder
WAW. naailes

Helaas zijn er in de Bân van januari en februari verkeerde datums gegeven voor het
schutjassen. Hiervoor onze verontschuldiging.
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.

Een goed mens wordt van een kroeg niet slechter
een slechterik van een synagoge niet beter.
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