
Redactie "de Bân”

Jan Lammert Sijtsema jr., 
Merkebuorren 39a tel:  48 12 00
Annie Posthumus, Weinterp 40.                  tel:  48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10,    tel:  48 13 91
Durk van der Veen, Merkebuorren 127.      tel:  48 13 98
Klaas Greidanus, Bremerheide 20.            tel:  48 14 28
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45 tel:  48 07 07

Van de redactie

De volgende Bân verschijnt op  zaterdag 5 april
De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als 
een gewoon word document (geen docx) en dan in lettertype arial 11, via email 
deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 29 maart 18.00 uur.Kopij wat niet via 
e-mail gaat moet op donderdag 27 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

Een praatje bij het 
plaatje

"
bedrijventerrein Tolleane 

!feestelijk geopend".\

op 1 februari werd het 

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

Opening bedrijventerrein Tolleane.
 

Gezien de weersomstandigheden werd het programma van de opening iets aan-
gepast. Het was de bedoeling dat een aantal sprekers buiten bij de ingang van het 
bedrijventerrein een toespraak zouden gaan houden. Omdat het hard waaide en rege-
nachtig was werd iedereen eerst ontvangen in het mooie nieuwe bedrijfsgebouw van 
autobedrijf Van der Veen & de Jong.
Na een bakje koffie begon voorzitter Kees Hiemstra van de ondernemersverenig-ing 
met zijn openingswoord, hierna volgde Jan Bakker van Plaatselijk Belang en tot slot 
kreeg wethouder Klaas de Boer van de gemeente Opsterland het woord. Na vele loven-
de en kritische woorden was het moment daar. De opening. Het bedrijventerrein was 
mooi aangekleed met een aantal vlaggen van diverse bedrijven en organisaties en een 
bord dat onthuld moest worden. De heren Klaas de Boer van de gemeente Opsterland 
en Theo van Linde namens de werkgroep bedrij



Berichten van Plaatselijk Belang

 
Jan Bakker (voorz.)       tel.481359  Aldert Voolstra    tel.481953
Meintsje Nust (secr.)        tel.481552  Durk v/d Veen tel.481398
Lammert Bouma (penningm.) tel.481457  Hillie Renkema tel.481456 
Joop Miedema (vice voorz.)   tel.481305  Henk v/d Wal  tel.481385 
Jeannet Rozema                    tel.541086
 
Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden 
uit voor de ledenvergadering op dinsdag 11 maart 2008 a.s.

Deze zal plaatsvinden in mfc de Swingel; aanvang 20.00 uur.
 

Agenda
 
1. Ontvangst met koffie
2. Opening
3. Mededelingen
4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 26 maart 2007
    De notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in de Swingel 

(zie verslag in de Bân van april 2007).                                  
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de penningmeester
7. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
8. Bestuursverkiezing

Aftredend: Jeannet Rozema 
We hebben Janny Copeland 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.

9. Rondvraag
10. Pauze
11. Lezing over het Openbaar Ministerie en het strafrecht door de officier van 

justitie Mr. H. Mous en mevr. D. Gardenier, communicatieadviseur en 
persvoorlichter bij het Openbaar Ministerie. 

12. Sluiting
 

 Namens Plaatselijk Belang 
 M. Nust v. Buiten, secr.



Welkomstpakket nieuwe inwoners

In het koersdocument in het kader van het Integraal dorpsontwikkelingsplan (Idop) is 
het plan opgenomen voor een welkomstpakket voor nieuwe inwoners van 
Wijnjewoude. Het doel van het welkomstpakket is nieuwe inwoners informatie te geven 
over verschillende aspecten van ons dorp, zoals de voorzieningen, de ondernemers, 
het verenigingsleven, de scholen, de geschiedenis en de natuur. 

De afgelopen periode zijn we met een aan-
tal mensen van de werkgroep onderne-
mend Wijnjewoude en de ondernemers-
vereniging bezig geweest de plannen 
voor een welkomstpakket verder uit te 
werken. Het is de bedoeling de nieuwe 
bewoners een welkomstpakket te geven, 
met daarin een informatieboekje over 
Wijnjewoude, aanbiedingen, kortingen en 
leuke attenties van ondernemers en infor-
matie en aanbiedingen van verenigingen. 
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan kortingsbonnen, gratis proeflessen of 
andere leuke ideeën. 

In het informatieboekje wordt een lijst op-
genomen met alle verenigingen in Wijnje-
woude. We beschikken echter nog niet 
over alle informatie. Vandaar het verzoek 
aan alle verenigingen om de naam van de 
vereniging, een contactpersoon met tele-
foonnummer en, voor zover aanwezig, 
het e-mailadres van de vereniging aan 
ons door te geven.
 

Verder willen we de verenigingen de kans 
geven zich te presenteren aan de nieuwe 
inwoners.
Dit kan door middel van bijv. folders met 
daarin informatie over de vereniging, trai-
nings- en/of wedstrijdtijden, een aanbie-
ding voor een proefles, kortingen op een 
abonnement, etc. Uiteraard is iedere vere-
niging vrij zich op zijn eigen wijze te pre-
senteren. Deze informatie wordt dan ook 
in het welkomstpakket gestopt. Een unie-
ke manier om je vereniging te presente-
ren aan nieuwe inwoners.

De gevraagde informatie kan voor medio 
maart worden opgestuurd naar Frans 
Pool (info@drukkerijpool.nl). Voor vra-
gen kan contact worden opgenomen met 
een van de leden van de werkgroep.

Frans Pool, tel. 481597
Jan Lammert Sijtema, tel. 481200
Michiel Postma, tel. 481237 
Lammert Bouma, tel. 481457

verhuizen, 
kleine moeite groot plezier!



Verslag bijeenkomst afronding Vogelwacht 
Wijnjewoude 28 januari 2008

Aanwezig:  Anne van der Veen, namens VW Wijnjewoude
Bonne de Jong (voorzitter) en Andrea Stoker, namens VW Ureterp
Ingrid de Jong, namens BFVW en VW Donkerbroek

Op verzoek van de BFVW heeft de heer A. 
van der Veen in december een oproep in 
de dorpkrant geplaatst ivm. het voortbe-
staan van VW Wijnjewoude. Tevens heeft 
hij oud-bestuursleden benaderd.
Beide acties hebben geen reacties of aan-
meldingen van nieuwe bestuursleden 
opgeleverd. Daaruit mag worden gecon-
cludeerd dat de VW Wijnjewoude niet 
meer levensvatbaar is.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

- Het gebied van VW Wijnjewoude wordt 

verdeeld tussen Ureterp en Donker-

broek. Noordelijk van Wijnjewoude 

gaat naar VW Ureterp, zuidelijk van 

Wijnjewoude gaat naar VW Donker-

broek.

- Van der Veen was nog als enige actief 

als nazorger, zijn gebied lag vnl. ten zui-

den van Wijnjewoude. Vd. Veen sluit 

zich daarom als lid aan bij VW 

Donkerbroek, temeer omdat een actie-

ve nazorger van Donkerbroek onlangs 

naar Wijnjewoude is verhuisd en te ken-

nen heeft gegeven A. van der Veen te 

willen assisteren als nazorger.

- Een nazorger van VW Oldeboorn is 

kort geleden verhuisd naar Wijnje-

woude en wil zich ook daar actief als 

nazorger inzetten. Aan hem zal door A. 

van der Veen worden geadviseerd zich 

aan te sluiten bij VW Ureterp om zich in 

te zetten ten noorden van Wijnje-

woude.

- Er is nog een kleine kas en er staat nog 

een onbekend bedrag op  een bankre-

kening. A. van der Veen zal contact 

opnemen met de bank om dit af te ron-

den. De vorige penningmeester is plot-

seling overleden en er is toen dus geen 

gelegenheid geweest de financiën 

over te dragen. In overleg met oud-

bestuursleden wil de heer Van der 

Veen het bedrag ten goede laten 

komen aan de Fûgelhelling en/of een 

mogelijk te plaatsen ooievaarsnest in 

Wijnjewoude.



Votum Nostum neemt afscheid van 'hun' juf 
Tjitske van der Mei.

Donderdag 21 en vrijdag 22 februari waren hele bijzondere dagen op Votum Nostrum. 
Deze dagen stonden in het teken van het afscheid van juf Tjitske van der Mei, die meer 
dan 18 jaar les heeft gegeven aan deze school. Ook was zij jaren  Intern Begeleider en 
heeft ze veel kinderen extra hulp gegeven.

Donderdagmiddag was er een grote ver-
rassing voor de juf, die nietsvermoedend 
gewoon aan haar lessen dacht te begin-
nen. Verbaasd was ze toen er een accor-
deonist de school al spelend binnenkwam 
met in zijn kielzog een dame met een bij-
zondere hond. Het waren poppenspelers, 
die de juf en alle kinderen van de school 
meenamen naar het gymlokaal voor een 
ouderwetse voorstelling van niemand min-
der dan Jan Klaassen en Katrijn. Na-
tuurlijk waren er ook een boef en een poli-
tie agent in het poppenkastverhaal aan-
wezig. Genieten dus, voor groot en klein.

Vrijdagmorgen werd juf weer verrast; de 
dag begon met een lekker ontbijtje aan 
huis bezorgd voor haar en haar man 
Oeds. Toen reed een mooi versierde 
opvallend blauwe VW kever voor om de 
juf mee te nemen naar school. Daar had-
den alle kinderen zich intussen in een 
mooie erehaag opgesteld om haar te ver-
welkomen. Zo ging juf Tjitske, toegezong-
en door 'haar' kinderen voor de laatste 
keer als juf de school binnen. Daar wacht-
ten haar nog meer verrassingen; Een 
mooi versierde hal en klas, vele cadeaus, 
toneelstukjes, liedjes, enz. opgevoerd 
door haar huidige groep (4 en 5). In die 
groep zette het feest zich dan ook voort. 
Aan het eind van de ochtend werd ze in de 
hal toegezongen door alle kinderen en  
collega's. Daar ontving ze ook de 
cadeaus die ze namens de kinderen van 
de school kreeg: Allerlei soorten tuin-

gereedschap en een mooie mand met 
bloemen voor haar grote hobby: tuinieren. 
Ook kreeg ze een map waarin  haar colle-
ga's en leerlingen een bladzijde hadden 
ingevuld met herinneringen en wensen. 
Een mooi aandenken aan deze bijzonde-
re dag!

De ochtend werd besloten met een kleine 
receptie op school. Gelegenheid voor 
ouders om ook nog even juf Tjitske een 
hand te geven. Een aantal van hen zullen 
zelf nog het lezen en schrijven van haar 
hebben geleerd!

Later op de dag werd het feest voortgezet 
in de Stripe. Collega's en oud-collega's 
waren door juf Tjitske en haar man Oeds 
uitgenodigd voor een receptie. Een gezel-
lig moment met gemengde gevoelens: Juf 
Tjitske, bedankt voor je warme betrokken-
heid al die jaren! We zullen je missen!

Grethilda van der Velde.

Je graaft een berg niet af 
met een tandenstoker



Bruidspaar de Jong-de Jong 60 jaar getrouwd.

Het Diamanten huwelijksfeest te midden van hun kinderen en kleinkinderen was een 
hoogtepunt. Het terugzien van familie, vrienden en oude bekenden deed het bruids-
paar erg goed. Evenals de felicitaties van de koningin en de commissaris van de 
koningin Ed Nijpels. 
Van alle kanten werden ze even in de bloemetjes gezet. Daarnaast waren er nog veel 
kaarten en telefoontjes en aandacht van de krant. 

Ook het bezoek van onze nieuwe 
Burgemeester Ravestein verliep erg ple-
zierig. Zo bleek mevr. F. Ravestein in haar 
functie als waarnemend burgemeester 
van Beverwijk, schoonzoon Tjerk, die 
werkzaam is bij de gemeente Beverwijk al 
te kennen. Heel vereert waren zij met de 
komst van Rienks achternicht uit Suri-
name. Toevallig logeerde ze bij een van 
haar kinderen in Franeker. De bijzondere 
band ontstond in de tijd dat hun zoon 
Joeke voor een stage een ½ jaar naar 
Suriname ging en daar, bij haar, kost en 
inwoning kreeg. Mevr. De Jong had eerst 
wel veel moeite met het vertrek van haar 
zoon naar Suriname. Maar zegt ze “Het 
had wel door moeten gaan, want hij heeft 
zoveel gezien en geleerd”. Met het diplo-
ma cultuur en bosbouw op zak vertrok hij 
naar Delft. 
Dat de Jong hierdoor geen opvolger voor 
zijn boerenbedrijf had, is geen punt 
geweest. Tegenwoordig inspecteert hij de 
voetbalvelden voor de KNVB, “een pracht 
baan” zegt Rienk.
 
Rienk de Jong werd in 1924 geboren aan 
de Weverswâl te Bakkeveen.
Hier hadden zijn ouders een boerenbe-
drijfje. Naast het werken op de boerderij 

dehad de familie nog een 2  bron van ink-
omen. Men pachtte percelen bos van de 
staat en kapte het hout voor verkoop.  Het 
was meest het boerengerief hout uit het 
bos wat door hun verhandeld werd. 
Takken werden aan de bakkers in de 
omgeving verkocht om de ovens te sto-
ken. 
Daarnaast waren er nog percelen die spe-
ciaal beschoeiinghout opleverden en 

naar de kwelders in de Friesche Wad-
denzee gingen. Het hout werd zo in de 
zee geplaatst dat het water achter het 
hout langs spoelde en daar een sliplaag 
achter liet. Zo werd er steeds weer een 
stuk land aangewonnen. Rienk heeft 
vanaf zijn jonge jaren heel wat in de bos-
sen rondgezworven. Werken in de bos 
deed hij ook graag. 

Het leven van zijn vrouw Baatje de Jong 
begon op Selmien, Ureterp. Toen zij 4 à 5 
jaar oud was verhuisde het gezin naar de 
Mersken. Na de lagere school in Ureterp 
volgde zij de huishoudschool in Drachten. 
Van o.a. de naailessen zou ze later nog 

deerg veel plezier hebben. Op haar 19  
kreeg ze een betrekking bij een dominee 
in Winsum. Hoewel ze het hier goed had 
kreeg ze toch heimwee. De mentaliteit 
van de “klaaikers” lag haar niet. Gelukkig 
kreeg ze in Wijnjeterp een nieuwe betrek-
king bij Willem en Sietske Sijtsema.

In 1943 werd Rienk 18 jaar. Door de 
Duitse bezetters werden Rienk en zijn leef-
tijdsgenoten opgeroepen voor tewerkstel-
ling in de Duitsland. Het was de eerste lich-
ting die naar Duitsland moest. Zou hij niet 
gaan dan waren er de dreigementen dat 
de familie er voor moest boeten. Zo stapte 
Rienk met nog 4 jongens uit Ureterp, 
Bakkeveen en Frieschepalen voor het 
eerst van zijn leven op de trein in 
Heerenveen. Via Groningen en Leer 
reden ze naar het Roergebied. 
Te midden van ongeveer 400 jonge man-
nen uit alle windstreken van Nederland en 
Europa werden ze als arbeiders ingezet in 



de staalindustrie te Bochem 
Rienk en de andere Friese jongens kwa-
men op de zelfde afdeling van de fabriek, 
bij de hete smeltoven, 1700°Celsius. 
Vanwege de hitte was hier bijna niet te 
wezen. Hun enige bescherming was een 
hemdje, het zweet liep hen dan ook met 
straaltjes van het lijf. 
Een geluk was dat ze een werkdag van 
acht uur hadden Op andere afdelingen in 
de fabriek werkte men wel 12 uur per dag. 
De korte werkdag gaf hun tijd om op straat 
rond te lopen. In het begin was er nog 
briefwisseling met het thuisfront, maar al 
gauw was dit verboden en kwam geen 
enkel bericht meer over.  Als groep wer-
den ze ondergebracht in barakken, oude 
scholen of andere gebouwen. Vaak zaten 
deze plaatsen vol ongedierte en waren de 
slaapzalen overvol. Het eten was niet zo 
best,  eens  in  de  vier  dagen  kwam  het 
broodrantsoen binnen. Voortdurend wa-
ren er bombardementen door de Engel-
sen en Amerikanen op het Roergebied. 
Sirenes loeiden alle uren van de dag. In 
de schuilkelders en oude mijnschachten 
zocht men een veilig heen komen. De 
plaats Bochum was al voor 80% verwoest 
door de bombardementen. Steeds meer 
jongens waagden het om de fabriek te ont-
vluchten, het Duitse platteland op. Voor 
het geval dat ook Rienk wilde vluchten 
kreeg hij van zijn maat een adres van een 
“goed” Duits gezin in de omgeving van 
Munster. 
Met de kerst 1944 hield Rienk de fabriek 
voor gezien en vertrok stil per trein rich-
ting Munster. In het donker kwam hij aan 
en begon in de besneeuwde wereld de 
zoektocht naar zijn adres. Via dit gezin 
kreeg hij onderdak bij een boer, waar hij 
werkte tot het einde van de oorlog. Op het 
dak van de boerderij spande de boer een 
wit laken. Wat de Amerikanen niet ont-
ging. Na een tijdje stond er een Ameri-
kaanse gaarkeuken op het erf.
Toen de vrede was getekend, kregen de 
jongens de kans naar Nederland terug te 
keren. Rienk reisde met een oude vracht-

auto vanuit Duitsland naar Assen. Toen hij 
daar 's nachts aan kwam, liep hij via 
Veenhuizen naar Bakkeveen. Na 23 
maanden was Rienk weer thuis. Anderen 
zoals Hendrik de Jong uit Ureterp liepen 
van Munster naar huis. Ze deden er vier 
dagen over. Na de oorlog werden de jong-
ens die terug kwamen uit Duitsland opge-
roepen om op het gemeentehuis in 
Beetsterzwaag hun nieuwe papieren in 
orde te brengen. Nadien zochten de jon-
gens elkaar nog eens op. Zodoende 
kwam Rienk bij Hendrik de Jong aan de 
Mersken waar ook een paar zusjes aan 
de tafel zaten. Later, op het Wijnterper-
feest trof Rienk opnieuw de meisjes. Op 
deze avond sloeg de vonk tussen Rienk 
en Baatje over.
 
Op 30 januari 1948 stapten ze in het huwe-
lijksbootje en gingen wonen in Bak-
keveen. Hier werden hun drie kinderen 
geboren, een zoon en twee dochters. Na 
15 jaar verlieten ze hun zo vertrouwde 
Bakkeveen voor een nieuwe boerderij in 
Hoornsterzwaag aan de  Bij de Leiwei 
(84). De afstand naar de scholen in 
Wijnjewoude en Drachten was voor de kin-
deren ineens een stuk groter geworden. 
Ook was het er erg stil, zegt vrouw de 
Jong “maar met de buren hadden we 
goed contact”. Toen ze de pensioen-
gerechtigde leeftijd bereikten verhuizden 
ze naar de Merkebuorren 113. Met plezier 
wonen ze hier alweer 24 jaar op de rand 
van de bebouwde kom. Genietend van 
het uitzicht rondom. Met de wekelijkse 
hulp van de thuiszorg en de jongste doch-
ter die af en toe bijspringt hopen ze hier 
nog een poos te wonen. Samen zijn ze 
regelmatig te vinden bij de bejaardensoos 
en spelen koersbal. Rienk mag nog graag 
biljarten of even een kaartje leggen.  
Baatje mag graag borduren, zo weten ze 
hun dagen goed te vullen.
 
Wij wensen hen nog veel goeds voor de 
toekomst.   

Annie



Uitnodiging voor de ledenvergadering E.D.D.

Uitvaartvereniging “Eert de doden” nodigt u uit voor haar ledenvergadering
op  maandag 17 maart 2008  aanvang 20.00 uur in  “De Swingel” te 
Wijnjewoude.

    Agenda.

1 Opening.
2 Notulen vergadering 2007.
3 Jaarverslag secretaris.
4 Verslag kascommissie.
5 Benoeming kascommissielid.
6 Verslag penningmeester.
7 Pauze.
8 Mededelingen.
9 Bestuursverkiezing aftredend mevr. A.Drent- Hoekstra {herkiesbaar}
10 Rondvraag.
11 Sluiting.
     
Graag tot ziens op de ledenvergadering

Bestuur uitvaartvereniging  E.D.D.

Men moet leven en laten leven



Nieuwsbrief leden uitvaartvereniging 
“Eert de doden” Wijnjewoude.

Elk jaar worden leden die net 18 jaar zijn 
geworden door het bestuur gevraagd of 
zij ook zelfstandig lid willen blijven van 
“Eert De Doden”.
In de meeste gevallen gebeurt dit ook. Het 
is belangrijk om lid te zijn van een uitvaart-
vereniging omdat er in geval van overlij-
den zorg wordt gedragen voor een goede 
uitvaart met door ons goed bevonden uit-
vaartleiders.
Ook komen vragen over de kosten van 
een uitvaart tegenwoordig aan de orde.
De uitvaartkosten zijn nogal verschillend; 
dit is afhankelijk van zaken als: de grote 
van de koffietafel, advertenties, bloem-
stukken, rouwkaarten, de keuze van de 
kist enz.
Onze vereniging heeft het afgelopen jaar 
12 sterfgevallen mogen verzorgen.
De gemiddelde prijs ( inclusief graf of cre-
matie en exclusief monument ) bedroeg 
ongeveer € 4.000,-  á € 5.000,- .
Op de ledenvergadering van 19 maart 
2007 is besloten om de contributie voor 
gezinnen te veranderen. Een gezin 
betaalde € 30,- en een 18 jarige € 15,-. 
Omdat er meer alleenstaanden komen is 
het een betere verdeling om deze per lid 
te berekenen.
Een één ouder gezin betaalde € 30.00 en 
dit wordt € 15.00 en een gezin met twee 

ouders is twee maal €15.00 en blijft  dus  
€ 30.00. De kinderen zijn tot 18 jaar altijd 
gratis lid.
De  Aula  is verkocht aan de fam. Hof, nu 
eigenaar van het voormalig Groene 
Kruisgebouw. Omdat de laatste jaren de 
Aula weinig gebruikt werd, slechts één of 
twee keer per jaar, en de vaste lasten wel 
doorgaan, was het niet mogelijk om de 
Aula voor onze vereniging te behouden. 
Ook was gebruik van een deel van het 
woonhuis niet meer mogelijk, en bleef er 
alleen een garage over. De mogelijkheid 
om thuis hun dierbaren op te baren is de 
afgelopen jaren sterk verbeterd door 
gebruik van nieuwe koeltechnieken.

Verhuizingen:  Denkt u er even aan om 
onze penningmeester een adreswijziging 
te sturen ?

Inschrijven kinderen:  Denkt u er om dat 
kinderen onder de 18 jaar pas lid zijn 
zodra ze zijn ingeschreven bij onze ver-
eniging ?
Onze uitvaartleider v.d. Zwaag is dag en 
nacht te bereiken op tel.0513-622339
Mocht u meer willen weten over een uit-
vaart dan kunt u telefonisch contact opne-
men met het bestuur of op de ledenverga-
dering 17 maart  2008 in de  Swingel .

         Bestuur  uitvaartvereniging E.D.D. te Wijnjewoude

Voorzitter     dhr.  B. Dijkstra         0516-481918.
Secretaris            dhr.   J.L. Posthumus      0516-481205
Penningmeester  mevr. G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516-481880
                            dhr.   R. v.d. Woude          0516-481391
                            mevr. A. Drent-Hoekstra   0516-481590



CBS Votum Nostrum   
Day for change

Om kinderen te laten zien dat ook zij heel praktisch hun bijdrage kunnen leveren om 
mensen in andere landen te helpen hebben we vorig jaar meegedaan aan de actie 
wereldsupporter. We hebben toen sporttassen gevuld met spelmateriaal en (met 
behulp van Stichting Edukans) opgestuurd naar ontwikkelingslanden. 

Dit jaar willen we alle kinderen (groepen 1 t.m. 8) laten ervaren hoe microkrediet werkt. 
Dit doen we door mee te werken aan het project Day for change dat op 25 maart zal 
starten. Wat gaan we doen?
Iedere groep ontvangt een microkrediet van  € 20,- om een bedrijfje op te zetten. Wat 
voor bedrijf? …De suggesties zullen uit de groep zelf komen. Dit kan zijn een 
autowasbedrijf, tuinruimbedrijf, sieradenverkoop of een ander idee uit de groep. De 
groep zal ook in overleg moeten  beslissen welk bedrijf opgericht gaat worden.
Iedere groep krijgt een microkrediet van € 20,-. Investeringen worden gedaan om 
materialen te kopen, reclame te maken enz.  En dan kan het bedrijf gaan draaien. 
Uiteraard is het de bedoeling dat dit bedrijf winst gaat maken. 
Op 25 maart starten onze bedrijven. Uiterlijk donderdag 24 april leveren alle 
bedrijfsgroepen hun microkrediet van  € 20,- euro en hun gemaakte winst in. De gehele 
opbrengst wordt overgemaakt naar Giro 8000 van Day for change en zal gebruikt 
worden voor microkredietprojecten in ontwikkelingslanden.

Wie weet komt u leerlingen van onze school tegen tijdens hun 'werk'.
Met uw bijdrage maakt het groepsbedrijf meer winst en gaat er dus meer geld 
naar de ontwikkelingslanden!

Wij rekenen op u !!!
Marianne Sollie, 

CBS Votum Nostrum

Schoenmaatjes gevonden !!!

Vorig jaar oktober hebben we een oproep gedaan voor schoenmaatjes; het vullen van 
schoenendozen met school-en toiletartikelen en speelgoed. Tijdens deze 
samenwerking van de scholen van Wijnjewoude en kerken van Wijnjewoude en 
Hemrik zijn er 245 dozen gevuld voor de kinderen in Malawi, Pakistan en Albanië. En 
namens al die kinderen willen we iedereen bedanken die hier aan heeft meegewerkt. 
Tijdens een school- en kerkdienst is er een collecte gehouden voor de transportkosten. 
De opbrengst was 919.48 euro!!!! Hopelijk mogen we volgend jaar weer 
schoenmaatjes zijn.

Namens de werkgroep
Sigrid Hof 



Geef de pen door.

Mij is gevraagd iets voor deze rubriek te schrijven.  Ofschoon ik mij afvraag in hoeverre 
mijn schrijfsel interessant voor anderen zou kunnen zijn heb ik toch maar ja gezegd, 
zonder mij te realiseren, dat gevolg gaan geven aan deze uitnodiging toch niet zo een-
voudig zou zijn. Verwacht in elk geval geen literaire hoogstandjes want daar ben ik abso-
luut niet voor in de wieg gelegd.
Misschien is het wel nuttig alvorens antwoord te geven op de vraag wie er toch schuil 

gaat achter dat wat oudere mannetje, dat 
hier zo dikwijls door het dorp schuifelt, al 
dan niet onder een wat te grote pet, om mij 
wat duidelijker voor te stellen. 
Ik ben Johan Henri Smit, geboren op 12 
februari 1929 in Blijham (Oost Groningen) 
gemeente Wedde, waar mijn vader 
gemeentesecretaris was. Wedde is thans 
samengevoegd met Bellingwolde( tegen 
de grens met Duitsland gelegen) tot één 
gemeente Bellingwedde.
Helaas heb ik mijn vader nauwelijks 
gekend want hij is in november  1933 over-
leden. Mijn vader leek min of meer van 
zelfsprekend voorbestemd als enig kind 
van een boer op de Groningse klei in het 
uiterste noorden des lands het landbouw-
bedrijf van mijn opa te zijner tijd over te 
nemen. Dat liep echter enigszins anders. 
Mijn vader ging gemeente financiën stu-
deren en werd eerste ambtenaar ter 
secretarie, zoals dat toen heette en kort 
nadien na enige omzwervingen in den 
lande gemeentesecretaris in Wedde. Dit 
nu was voor mijn grootouders een totaal 
onverwachte ontwikkeling. Tot overmaat 
van ramp (gezien in het perspectief van 
die tijd) trouwde mijn vader inmiddels met 
een meisje uit Holland (zoals men zeker 
toen en misschien nog wel eens alles wat 
ten westen van Amersfoort lag placht te 
noemen) Weliswaar was mijn moeder 
een boerendochter, maar toch!
Zoals ik al eerder stelde, stierf mijn vader 
in november 1933 en mijn moeder bleef 
achter met vijf kindertjes, waarvan de jong-
ste nog geboren moest worden. Bepaald 
niet zo'n geweldige situatie, zeker niet in 
die tijd. Hoewel ik nog erg jong was herin-
ner ik mij toch nog haarscherp bepaalde 

gebeurtenissen uit die tijd, die als het 
ware op mijn netvlies gebrand staan.

Zoals bijvoorbeeld het feit, dat ik met de 
dorpsdokter, die tegenover ons woonde 
dikwijls mee mocht als hij visites ging rij-
den. Hij had zowat als eerste in het dorp 
een auto, een exemplaar uit de eerst serie 
T Fords. U weet wel met zo'n slinger aan 
de voorkant. Voor elke start moest dat 
geval eerst behoorlijk aangeslingerd wor-
den. 
Al vrij snel nadat ik vijf was geworden 
kwam de kleuterschool aan de orde. Vaak 
mocht ik bij schoolvriendjes, wonende op 
grote boerderijen, thuis komen spelen. 
Het summum was wel dat één van mijn 
beste vriendjes een heuse bokkenwagen 
had, waarmee wij ons kostelijk amuseer-
den. Als die rotbok tenminste wilde lopen 
in zijn tuigje en het wagentje waar wij dan 
op zaten wilde voorttrekken.
Toen ik bijna negen was gingen wij verhui-
zen naar een grote stad als Amersfoort. 
Daar zaten we dan een mooi stukje dich-
ter bij mijn moeders familie, waar van 
enige leden trouwens voogd, c.q. toe-
ziend voogd waren over ons, mijn broers 
mijn zussen en mij. Die ooms woonden in 
Woerden en Mijdrecht dus in het destijds 
nog volkomen groene hart van Neder-
land; ook voor hen was Amersfoort wel 
wat gemakkelijker bereikbaar dan Blij-
ham, waar wij geboren waren. De verhui-
zing naar Amersfoort bracht natuurlijk ook 
een verandering van school met zich 
mee. In mijn herinnering ging dat allemaal 
erg soepel. Mijn oudste zus en broer die 
inmiddels op de H.B.S. in Winschoten 
waren konden zo ingeschreven worden 



bij destijds de Rijks H.B.S. in Amersfoort. 
Als ik flink mijn best deed, en ik verzeker 
u, dat deed ik, mocht ik later ook naar de 
H.B.S. In die periode kreeg ik geloof ik de 
enige negens, die ik later ooit op mijn rap-
porten had; al waren die cijfers dan voor 
“vlijt en gedrag”. Niet dat ik nu eensklaps 
zo'n heilig boontje was geworden. Dat 
zulks beslist niet het geval was, werd mij 
later, toen ik inmiddels ook op die H.B.S. 
terecht kwam diverse keren fijntjes duide-
lijk gemaakt door leraren die ook mijn zus 
en broer als leerling hadden mee 
gemaakt. Dit nu ervoer ik niet altijd als 
bovenmatig plezierig.

Gaandeweg de inmiddels uitgebroken 
oorlog begon ik de studie meer als bijzaak 
te beschouwen. Bij een tuinderij, iets bui-
ten Amersfoort gelegen, had ik een stuk 

2
grond van ongeveer 400 m  gehuurd en 
de verbouw van allerlei gewassen daar 
interesseerde mij oneindig veel meer dan 
die hele rotschool. Vreemd met zulke 
genen als die ik had meegekregen van 
zowel moeders- als vaderszijde? De 
gevolgen van één en ander bleven niet 
uit. Prompt bleef ik in de derde klas zitten, 
wat ik zelf niet eens echt erg vond.
Gelukkig werd de school wegens oorlogs-
omstandigheden in augustus 1944 geslo-
ten en zou zoals later bleek pas  bij aan-
vang van het nieuwe schooljaar in sep-
tember 1945 weer opengaan. Ik moest 
toen nolens volens weer in de derde klas 
beginnen. Intussen waren mijn moeder 
en wij ( mijn jongste broer en zus en ik) in 
november naar Mijdrecht gevlucht waar ik 
tot augustus 1945 bij een neef van mij heb 
gewoond. Hij was veehouder en molk  
een voor die tijd aanzienlijke  stapel koei-
en, ongeveer 40 stuks. En dat allemaal 
met de hand. Melkmachines waren er 
toen nog niet. Daar heb ik ook leren mel-
ken. Mijn neef vond dat niet zo nodig. Als 
je straks weer op school bent, heb je daar 
toch niks aan. Ik hoor het hem bij wijze 
van spreken nog zeggen.
Mijn verdere schooltijd verliep verder vrij 

geruisloos. Dat is te zeggen: voor de vier-
de klas moest ik kiezen A of B. Aangezien 
ik later graag naar de toen nog geheten 
Hoge Landbouwschool in Wageningen 
wilde, was ik min of meer verplicht voor de 
B richting te kiezen, alhoewel de talen mij 
meer aantrokken dan vakken als gonio-
metrie om van beschrijvende meetkunde 
maar niet te spreken.
Later had mijn taalgevoel wel enig voor-
deel. Vooral omdat ik het belangrijk vond 
de taal te leren van het land waar je woon-
de. Toch kon ik in 1948 met goed gevolg 
eindexamen doen. 
In die tijd bestond de diensplicht nog. In 
maart 1949 zou ik onder de wapenen moe-
ten, wat ook gebeurde. Ik moest opkomen 
bij het regiment Stoottroepen en werd tij-
dens wat ze toen eerste oefening noem-
den gelegerd in Den Bosch. Tijdens die 
eerste zes weken werd ik voor de keus 
gesteld, verdergaan naar de Koninklijke 
Militaire Academie in Breda bijvoorbeeld, 
doch een carrière als beroepsofficier zag 
ik niet zo zitten. Enfin, na veel vijven en 
zessen werd het dan uiteindelijk de 
school voor militaire administratie in 
Middelburg. Na afloop van die opleiding 
werd ik als sergeant – majoor te werk 
gesteld op het ministerie van Defensie in 
Den Haag. Ik werd ergens in een pension 
geparkeerd en moest dagelijks op dat 
Ministerie present zijn. Wat voor werk, zult 
u zich wellicht afvragen. Nou lach niet, ik 
moest de salarissen en eventuele  toela-
gen van reeds lang ontslagen militairen 
herberekenen.
Dat ging dikwijls om substantiële bedra-
gen die dan alsnog werden overgemaakt. 
Soms ging het ook om schertsbedragen 
van een paar gulden  Dan kreeg je wel 
eens schriftelijke reacties, zo in de trant 
van hartelijk dank of stort dit bedrag maar 
in een fonds voor onvolwaardige arbeids-
krachten of zo iets. Ik kon de humor daar 
wel van inzien.
Er werd door het ministerie van Defensie 
opgericht een Afdeling Medische Geval-
len, MEDIGEVA (hoe komen ze er op hé, 



deze afkortingen). De afdeling was speci-
aal bedoeld voor grote groepen militairen 
die na het vervullen van hun dienstplicht 
in Indonesië uit de Oost terugkwamen en 
waar met enkelen “iets” aan de hand was. 
Ik werd overgeplaatst naar die afdeling, 
met hoofdkwartier in Amersfoort. Dat 
kwam mooi uit want ik woonde daar bij 
mijn moeder. Als er een troepenschip 
aankwam, meestal in de haven van 
Amsterdam, kregen wij van te voren een 
lijst  met relevante bijzonderheden en dan 
moest er een delegatie van onze Afdeling 
aanwezig zijn bij de ontscheping. Van 
deze delegatie moest altijd een legerarts, 
meestal een wat oudere, ervaren arts 
deel uit maken, zo luidden de voorschrif-
ten te dien aanzien, een regel die mij niet 
geheel onlogisch voorkwam. Onze taak 
bestond voornamelijk uit het in overleg 
treffen van de nodige maatregelen en 
eventueel voorziening die verband hiel-
den met opvang en verdere verzorging 
van deze jongens “met een vlekje”
Uitgaande van de Jonge Kerk, was er 
inmiddels in een oud grachtenpand in 
Amersfoort een soort instuif ingericht, 

waar in Amersfoort (een garnizoenplaats 
van enige omvang) gelegerde militairen in 
de avonduren een sober gemeubileerd 
kopje koffie konden drinken. Dit was dus 
eigenlijk een soort Protestants Militair 
Tehuis avant la lettre.
Verschillende leden van de Jonge Kerk 
hadden daar, op basis van vrijwilligheid, 
dienst. Deze dienst bestond voornamelijk 
uit het toezien op een ordelijk verloop  en 
het schenken van koffie of thee tijdens de 
openingsuren van de instuif. Daar leerde 
ik ook mijn echtgenote kennen. Zij was in 
1947 door haar ouder naar Nederland 
gestuurd ter completering van haar 
opvoeding. Zo gebeurde dat destijds vaak 
met afstammelingen van gesettelde 
Nederlandse kolonisten. Zij was in huis bij 
een tante, die al jarenlang in Nederland 
woonde. Als onderdeel van haar voortge-
zette opleiding had mijn vrouw een baan-
tje op het hoofdkantoor van de Ned. 
Spoorwegen in Utrecht.

J.H. Smit.
Het vervolg van dit verhaal krijgt u te 
lezen in de volgende uitgaven van de 

Bân.

Je krijgt de zee niet leeg 
met een soeplepel



Bedrijfspresentatie Ri-ja

Introductie
Na jaren van adverteren in de Bân, is het 
dan eindelijk tijd om ons aan u voor te stel-
len.
Sloperij Ri-Ja is het bedrijf voor al uw 
(oud) ijzer en metalen. Ook voor auto's en 
auto-onderdelen kunt u bij ons terecht. 
Jarenlang is het bedrijf gerund door vader 
en zoon Rinze en Jappie de Vries. 
Inmiddels is Sloperij Ri-Ja een echt fami-
liebedrijf geworden. Zoon en kleinzoon 
Rene houdt zich al een aantal jaar bezig 
met de metalen en de auto's. En sinds 
vorig jaar doet dochter Margretha de admi-
nistratie van het bedrijf.

Geschiedenis
Het is allemaal begonnen in 1979. De slo-
perij werd in dit jaar opgericht door Rinze 
de Vries. In die tijd werd er alleen gehan-
deld in ijzer en metalen.Vanaf 1983 werd 
er een vergunning voor de metalen vrijge-
geven, evenals een vergunning om auto's 
te mogen slopen. In 1988 is er achter op 
het terrein een grote betonplaat aan-
gebracht met een olie afscheider. Zo-
doende kon er milieuvriendelijk worden 
gesloopt.
April 1991 was het jaar dat Jappie de slo-
perij overnam van zijn vader. Maar tot de 
dag van vandaag is Rinze nog bijna dage-
lijks op de sloperij aanwezig.
In 2001 verliep de vergunning en moest er 
een nieuwe worden aangevraagd. Van-
wege een nieuwe wetgeving voor het slo-
pen van auto's verliep dit niet soepel. 
Uiteindelijk in 2005 is er dan toch een nieu-
we vergunning vrij gegeven. Vanaf 2005 
is ons bedrijf dus opnieuw bevoegd om te 
handelen in ijzer en metalen, auto-
onderdelen en auto's.
In 2006 is zoon René het bedrijf komen 
versterken. Hij is elke dag op de sloperij 
aanwezig. Bij hem kan je dan ook met al je 
vragen terecht. Vanaf september 2007 is 
dochter Margretha er ook een aantal 
dagen per week. Zij houdt zich vooral 

bezig met de administratie, maar vervoert 
ook sloopauto's en metalen.
In de afgelopen 2 jaar is er een nieuw kan-
toorpand aangeschaft. Ook is het voorste 
deel van het terrein verhard. Dit vooral om 
grondverontreiniging te voorkomen.

Diensten
Zoals al vermeld, kunt u bij ons terecht 
met uw ijzer en metalen. Dit kunt u zelf bij 
ons brengen, maar indien dit niet mogelijk 
is halen wij het ook graag bij u op. 
Ditzelfde geldt voor auto's. U kunt deze 
brengen, maar de mogelijkheid om het op 
te halen is ook zeker aanwezig. We zijn uit-
gerust met 2 auto-ambulances en een 
vrachtwagen met kraan. Zodoende kun-
nen wij u ten allen tijde van dienst zijn.
Indien u grote ijzerwerken heeft ( bijvoor-
beeld silo's), kunnen deze op locatie voor 
u worden gesloopt, zodat we het daarna 
gemakkelijk kunnen vervoeren.
Zowel de metalen als auto's worden con-
tant aan u betaald. Er is op de sloperij een 
weegschaal aanwezig en elke dag wordt 
er een update gedaan wat betreft de 
metaalprijzen.

Export
Zo'n 4 keer per jaar laden wij een zeecon-
tainer voor een klant uit Ghana. Dit betreft 
zaken als auto-onderdelen en motoren. 
Ook komen er geregeld klanten uit Polen 
en Rusland om bij ons onderdelen en 
auto's in te kopen voor export.
Contact

Ons bedrijf is gelegen in Wijnjewoude aan 
de Weinterp 22a. Wij zijn doordeweeks 
geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdags zijn we open van 9.00 uur tot 
13.00 uur. 
U kunt ons telefonisch bereiken op 0516-
481600 of nummer 06-51560997. Het is 
ook mogelijk om ons te mailen. Ons emai-
ladres is: sloperij.ri-ja@kpnplanet.nl.



Het was ons een genoegen om ons voor te mogen stellen!

Jappie de Vries
Rinze de Vries
René de Vries
Margretha Brouwer-de Vries



Voorzitter: John Verwey tel :431331
Secretaris: Peter Crom tel: 480555
Penningmeester: Hans te Loo    tel: 542022
Instructeur: Annemarie Bongers tel: 541510
Internet: www.nwvdefriesewouden.nl
Correspondentieadres: Lange Singel 14  9243 KJ   Bakkeveen
De nwv is aangesloten bij  INWA.

Beginners-training

Loopt u in uw  Nordic Walking training 
eigenlijk wel snel genoeg? Of gaat u juist 
te hard? Hierover zijn ingewikkelde theo-
rieën ontwikkeld: met welke hartslag er 
getraind moet worden, en met welke snel-
heid. Dat is echter vooral iets voor de door-
gewinterde loper. Voor de beginner is het 
zaak om plezier in het  trainen te krijgen 
en te behouden. Loop daarom vooral in 
uw eigen comfortzone d.w.z. kies een 
tempo  waarbij u zich goed voelt. De kilo-
metertellers en hartslagmeters mogen 
nog in de kast blijven. Kunt u een uur non-
stop Nordic Walken zonder buiten adem 
te raken, dan is het vroeg genoeg om met 
de trainingsintensiteit te gaan stoeien.  
Een mooie gelegenheid om extra te trai-
nen is meedoen aan tochten.  Op de lan-
delijke wandelkalender  kun U tochten vin-
den, maar ook  op 15 maart  in Bakke-
veen en op 5 april een mooie tocht op 
Ameland.  

Nordic Walking  tocht op het prachtige  
landgoed “de Slotplaats” en de Heide van 
Duurswoude

Op zaterdag 15 maart om 12.00 uur star-
ten de wandeltochten over 6, 9 en 14 km  
over  het prachtige Landgoed “de 
Slotplaats “ van Bakkeveen  en de heide 
van Duurswoude.
Inschrijven  kan tussen 11.30 uur en 
12.00 uur in het theehuis van de 
Slotplaats aan de Foarwurkerwei 3.  De 
kosten voor de wandeling zijn € 5 p.p. 
voor niet leden en € 4,= voor leden van de 
Nordic Walking Vereniging de Friese 
Wouden. De routes, die door de vereni-

ging worden georganiseerd, worden bege-
leid van het begin, na een  gedegen war-
ming-up, tot het eind. U kunt niet verdwa-
len, overal staan de paden duidelijk aan-
gegeven. De ervaring leert, dat het 
gewoon leuk is om met andere wande-
laars zo'n mooie tocht in de natuur te 
lopen. U wisselt ervaringen uit, u maakt 
nieuwe kennissen en u bent ook nog eens 
lekker buiten bezig.

3e Nordic Walk Ameland 2008

Zaterdag 5 april 2008 vindt op Ameland 
een uniek wandel- en Nordic Walking eve-
nement plaats . Het voert de deelnemers 
door polders, bossen, strand en duinen.
Voor meer informatie en inschrijven voor 
de tocht: www.nordicwalkameland.nl   
Meldt u zich na bevestiging van de 
inschrijving voor het gezamenlijk reizen 
bij Hans te Loo (0516)-542022 

Kennismakingslessen 
Nordic  Walking  

Tijdens een 1,5 uur durende introductie-
les maakt u op een ontspannen manier 
kennis met Nordic Walking  U begint met 
een warming-up, daarna gaat u wandelen 
met poles en krijgt u uitleg over cursusop-
bouw, materiaal en  gezondheidsaspec-
ten. Kosten: € 15,= inclusief het gebruik 
van de wandelpoles en een kopje kof-
fie/thee na afloop in het Theehuis  “De 
Slotplaats”.
Zaterdag  8 maart  van   13.30-15.00 uur  
Vrijdag   21 maart   van  15.00-16.30 uur .



Strippenkaart Nordic Walking 
is een succes.

Na een voorzichtige start is er inmiddels 
een flinke groep Nordic Walkers  van alle 
leeftijden die op vrijdag middag samen  
trainen  op het landgoed “de Slotplaats”. 
Lekker buiten, flink bewegen. Bij strip-
penkaart Nordic Walking gaat u onder lei-
ding van een Nordic Walking begeleider 
een uur lang Nordic Walken. De begelei-
der zorgt voor een route en trainingsoefe-
ningen.  Strippenkaart Nordic Walking is 
geschikt voor iedereen die een techniek-
cursus Nordic Walking heeft gevolgd en 
de conditie onder leiding van een deskun-
dige wil verbeteren. Elke vrijdagmiddag 
13.30-14.30 uur  Elke  maandagavond 
19.00-20.00 uur (vanaf 31 maart)  Start 
locatie: parkeerplaats bij Landgoed “De 
Slotplaats”, Foarwurkerwei 3 te Bakke-
veen . 

U kunt zich opgeven  voor een kennisma-
kingsles, cursus of strippenkaart Nordic 
Walking etc.  via  www.nordicwalkingfrie-
sewouden.nl   of bel met 0516-541510 na 
18.00 uur.  Annemarie Bongers.

World Servants en Nordic Walking
 

Zoekt u nog een origineel cadeau, bij de 
World Servants in Bakkeveen kunt u 
cadeaubonnen kopen voor een Nordic 
Walking kennismakingsles  of  als men de 
sport al beheerst een strippenkaart.  U 
ondersteunt daarmee  de acties van de 
groep. Bel voor een cadeau bon met: 
familie Rinzema,  tel: 0516-541241 na 
18.00 uur  

Je kunt maar in één richting 
tegelijk rijden



Ouderensoos nieuws

Onze spelmiddag ligt weer achter ons, het was heel gezellig. Een ieder deed echt zijn 
best om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Na afloop kreeg ieder nog een prijs. 
Jammer dat de belangstelling niet zo groot was, 20 deelnemers. 
Op donderdag 6 maart is er een spelmiddag in Hemrik. Daar komen alle dorpen uit 
Opsterland bij elkaar. We hopen ook daar weer ons best te doen. We hebben gelukkig 
genoeg deelname. Dus om 12.00 uur klaar staan om naar de Hemrik te vertrekken. Om 
12.45 uur moeten we daar aanwezig zijn. 
Vervolgens krijgen we op donderdag 27 maart het duo Alpenlanden uit Vries op bezoek 
met zang, muziek en een praatje tussendoor.
Dus tot donderdagmiddag 27 maart om 14.00 uur in het gebouw de Driehoek.

Het Bestuur

Bakkeveen bekert verder!

De schakers van Bakkeveen wonnen in de strijd om de schaakbeker van Friesland ook 
de volgende ronde tegen de Donger uit Dokkum. Hoewel “De Donger” eerste klas 
speelt  moesten ze toch het loodje leggen tegen het team van Bakkeveen, dat derde 
klasse speelt. 
Milan Heller aan bord 1 tegen Alle Vlasman speelde een degelijke partij. Hoewel in het 
eindspel niemand kwaliteitsvoordeel had stonden de stukken van Milan zo goed, dat 
zijn tegenstander er geen gat meer in zag en opgaf. 
Dirk Müller aan bord 2 tegen Marten Koopmans speelde een partij met wisselende 
mogelijkheden. Hij hield in het eindspel een pionnetje meer over. Toen hij ook nog de 
toren van zijn tegenstander wist te bemachtigen hield ook deze het voor gezien. 
Ben de Vries aan bord 3 tegen Bernard Kerzci speelde een degelijke foutloze partij; een  
pionnetje voordeel in het eindspel wist hij probleemloos te benutten, zodat ook Ben zijn 
partij keurig won. 
Sieb Hazenberg aan bord 4 kwam goed uit de opening, verloor daarna een stuk en 
kwam zeer gevaarlijk terug. Zijn tegenstander Douwe Kuipers wist dit toch knap te 
pareren en zorgde  voor het enige verliespunt van  Bakkeveen. 1-3 voor Bakkeveen. 
Een keurig resultaat!

Sieb Hazenberg



Men leert tot zijn zeventigste en 
sterft als een onwetende.

Volleybalvereniging DWS

Met nog maar twee maanden competitie te gaan, 
hobbelen wij al richting einde seizoen. Natuurlijk blijven 
we daarna nog volop door trainen. Dus voor een ieder 
die denkt ”misschien volgend jaar” kom nu vast eens 
langs en train mee.

Trainingstijden: Maandag recreatie 19.00 – 20.15 uur
          Dames 1 en 2 20.15 – 21.30 uur
  Dinsdag    Heren 1 19.30 – 20.45 uur

        Heren 2 20.45 – 22.00 uur
Voor vragen kun je ook terecht bij een van de bestuursleden.
Dita Stienstra voorzitter        tel. 480606
Janco Brouwer penningmeester tel. 481995
Roelie de Vegt secretaresse tel. 481598
Carolien de Lange tel. 480858
Gea de Haan tel. 481067

Natuurlijk zijn wij ook ontzettend blij met de vernieuwde toestelberging, zodat de 
“survivaltocht” naar het ballenrek verleden tijd is. Rest mij nog het noemen van de 
balsponsors. De sponsor van de maand februari was Schildersbedrijf Welfing. 
Voor de maand maart zal de sponsor zijn: bouwbedrijf van der Sluis SHP.

Sponsors bedankt voor de steun.

Wedstrijdschema:
Donderdag, 13 Maart 2008
21:15           Blok '87 DS 1 – D.W.S. DS 1       Sportcentrum Drachten  
21:15           s.v. Suameer DS 2 – D.W.S. DS 2 Westermar  
20:15           D.W.S. HS 1 – D.F.S. HS 3              Westermar   
19:15           D.W.S. HS 2 – Turfst.-Drachten HS 5 Sportcentrum Drachten 

Donderdag, 10 April 2008
20:15           D.W.S. DS 1 – Wêz Handich DS 1  M.F.C. de Swingel  
19:15           D.W.S. DS 2 – ODS 4                      M.F.C. de Swingel 
20:15           p.v. Philips HS 2 – D.W.S. HS 1    Sportcentrum Drachten  
21:15           V.C.S. HS 3 – D.W.S. HS 2           Surventohal 

Donderdag, 17 april 2008
19:15           R.S.O. DS 1 – D.W.S. DS 1           M.F.C. de Swingel  
19:15           ODS 5 – D.W.S. DS 2                 Sporthal Revalidatie Fries 
21:15           ODS 3 – D.W.S. HS 1                   Sporthal Revalidatie Fries 
20:15           D.W.S. HS 2 – AVIOS HS 1         M.F.C. de Swingel  

Bestuur DWS



Nieuws van de Werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o.

China en de Olympische spelen: de andere kant van de medaille.

Heel 2008 voert Amnesty actie voor de mensenrechten in China. 
Tijd voor een korte update. 

**Amnesty International voert een China-
campagne in het kader van de 
Olympische Spelen, maar zeker niet 
tégen de Spelen. Amnesty wil met haar 
China-campagne juist bevorderen dat 
de Spelen een positief effect hebben op 
de mensenrechtensituatie in China.

**Tientallen journalisten, schrijvers en 
bloggers zitten gevangen en hun aantal 
groeit met het naderen van de Spelen. 
Amnesty vraagt: Volledige persvrijheid 
voor alle journalisten; geen arrestaties 
en vervolging voor het legitieme gebruik 
van internet en vrijlating van alle 
internet-gevangenen. 

**In 2006 zijn in China tenminste 1.010 
mensen geëxecuteerd. Dit is het topje 
van de ijsberg. Volgens betrouwbare 
bronnen ligt het werkelijke aantal op 
7.500 tot 8.000 executies in 2006. 
Officiële statistieken blijven een 
staatsgeheim. Amnesty vraagt: Open-
heid van zaken over de doodstraf; 
vermindering en afschaffing van de 
doodstraf.

**Willekeurige detentie, mishandeling en 
huisarrest van mensenrechten-acti-
visten en hun familie zijn blijven 
doorgaan sinds begin 2007. Amnesty 
vraagt: Respect voor de rechten van 
mensenrechtenactivisten en vrijlating 
van alle mensenrechtenactivisten die 
momenteel vastzitten of onder huisar-
rest staan.

Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.,  Hendrik Jan Haanstra .

Better let as net

Dit gezegde passen we toe op onze gymnastiek voor ouderen. 
We hebben nu “februari 2008” zestien leden, de zeventiende is komende. 
Stel u voor: vanaf 2007 tien leden, nu zestien leden.
Een gezellige club met een sympathieke leidster. Maar…. Er zijn in Wijnjewoude nog 
véél meer ouderen die mee zouden kunnen doen!
Elke dag, dus ook maandagmiddag meer bewegen. Deze poster hangt bij de dokter!
Dus, maandagmiddag vanaf 14.15 uur tot 15.00 uur, de voetjes laten gaan en de 
handen laten wapperen. Daarna is het rusten onder het genot van een kopje thee met 
iets lekkers. Reuze gezellig! Komt u ook? Ga maar eens een kijkje in ’t Trefpunt (achter 
de gereformeerde kerk. nemen).



Ouderenwerk van Timpaan Welzijn

Samen uit

Het ouderenwerk van Timpaan Welzijn 
organiseert 'Samen Uit'. De activiteit  'Sa-
men Uit' biedt de mogelijkheid om op een 
ongedwongen manier nieuwe contacten 
te maken, eenzaamheid te doorbreken en 
het leven door eigen inzet te veraangena-
men. Via 'Samen Uit' kunt u in contact 
komen met anderen om samen iets te 
ondernemen of zomaar gezelligheid te 
delen. 

'Samen Uit' is bedoeld voor alleenstaan-
de mannen en vrouwen in Opsterland die 
55 jaar of ouder zijn. 'Samen Uit' is voor 
een ieder die door omstandigheden wei-
nig of geen sociale contacten heeft. 
Alleen is niet hetzelfde als eenzaam,  
maar soms zoekt u gezelschap om bij-
voorbeeld uit eten te gaan, een concert of 
een museum te bezoeken of u bent op 
zoek naar iemand waarmee u uw hobby, 
bezigheid of belangstelling wilt delen.

U kunt zich inschrijven voor “Samen Uit”. 
Bij voldoende deelnemers is er een eerste 
treffen in een  Activiteitencentrum in een 
dorp in Opsterland. U bent hier welkom 
vanaf  's middags 3 uur. Op deze middag 
is er een kennismaking en krijgt u informa-
tie over de bedoeling van deze activiteit, 
dit alles onder het genot van een hapje en 
een drankje

Voelt men zich na een eerste keer thuis 
dan kan men zich aanmelden voor ver-
volgactiviteiten. De vervolgactiviteiten 
zijn afhankelijk van de wensen van de 
deelnemers. 
Er zijn vele mogelijkheden, zoals maan-
delijks uit eten gaan, een activiteit gericht  
op gezelligheid, sport, uitgaan (o.a. 
toneel, concert) of  creatieve activiteiten.  

Aanmelding en informatie

Telefonische aanmelding bij ouderenwerk 
Timpaan Welzijn, Korrie Kooistra of 
Marcella Wierda . Bereikbaar op dinsdag 
en donderdag.  Tel 0512-303502 
U kunt ook een email sturen naar 
K.Kooistra@timpaanwelzijn.nl

Cursus 'Geef uw leven een
 beetje meer GLANS'. 

In mei 2008 organiseert het Ouderwerk 
van Timpaan Welzijn de cursus 'Geef uw 
leven een beetje meer GLANS'. De cur-
sus is speciaal bestemd voor alleenstaan-
de  60+ vrouwen. Vrouwen die behoefte 
hebben om de kwaliteit van hun leven op 
verschillende gebieden te verbeteren en 
om een prettiger invulling te geven aan 
hun leven. 

Vroeg of laat krijgt men te maken met 
veranderde situaties. Sommige verande-
ringen kunnen prettig zijn, zoals het krij-
gen van kleinkinderen en het hebben van 
meer tijd. Andere veranderingen kunnen 
minder prettig zijn zoals een achteruit-
gang in gezondheid, het niet meer heb-
ben van een vaste dagindeling en/of ziek-
te of verlies van dierbaren. Door deze 
veranderingen hebben veel oudere vrou-
wen behoefte aan het vinden van een 
manier om grip te blijven houden op hun 
leven, hun leven een beetje meer glans te 
geven. 

De cursus 'Geef uw leven een beetje 
meer GLANS' biedt een gelegenheid om 
hiermee aan de slag te gaan. Dit door met  
andere vrouwen samen te komen en na te 
denken over welke dingen eraan kunnen 
bijdragen om op een prettige manier 
invulling te geven aan het leven. 



Het leven zal door deze cursus niet van de 
ene op de andere dag veranderen, maar 
wij verwachten wel dat deze cursus de 
nodige informatie en oefening biedt om 
het leven kwalitatief te verbeteren. De cur-
sus helpt om positief te blijven of te wor-
den en die dingen te doen die het leven 
prettig maken.

De cursus omvat zes bijeenkomsten en 
wordt in groepen gegeven. Elke groep 
bestaat uit maximaal tien vrouwen en 

wordt begeleid door twee vrouwelijke 
gecertificeerde beroepskrachten. Tijdens 
de bijeenkomsten worden onderwerpen 
behandeld, vaardigheden aangeleerd en 
er is ruimte voor iedereen om de eigen 
ervaringen te bespreken. 

Bij voldoende aanmelding starten we de 
cursus begin mei 2008 op een nader te 
bepalen plaats. De kosten voor deze zes 
bijeenkomsten zijn inclusief materiaal 25 
euro.

Indien u zich wilt aanmelden voor de GLANS-cursus of meer informatie wenst, kunt u 
bellen met Korrie Kooistra, Ouderenwerk Timpaan Welzijn Beetsterzwaag, tel. 0512- 
303502 (bereikbaar op dinsdag en donderdag).

Ledenvergadering 
V.V.V. ''Duerswoude''

te Wijnjewoude

Op 3 maart a.s. houdt de V.V.V. haar ledenvergadering bij café v.d. Wey.
Aanvang 20.00 uur.

Agenda 

1. ontvangst met koffie 
2. opening 
3. ingekomen stukken 
4. jaarverslag secretaris 
5. jaarverslag penningmeester 
6. benoeming kascommissie 
7. bestuursverkiezing; aftredend dhr.W.Stoker niet herkiesbaar 
8. rondvraag 
9. sluiting

Tevens kunt u op deze avond de foto's van ons 50 jarig jubileum bekijken. 

                                                                                     Het bestuur V.V.V.

Als je maar nooit hoeft aan te kloppen 
bij je kinderen..



Prikbord
Tûke mollefanger 

Wennet der yn Wynjewâld noch in tûke 
mollefanger? Sy dolle ús hiele hiem oan 
barrels.
tel: 481046.

Bedankt

30 januari is voor ons een geweldige dag 
geworden, mede door de vele bloemen, 
kaarten en felicitaties die we mochten 
ontvangen voor ons 60-jarig huwelijk.

Hartelijk bedankt!

       Rienk en Baatje de Jong

Workshop Lenteschaal

Een creatieve avond onder genot van 
koffie/thee een leuke lenteschaal maken.
Datum ; 19 Maart
Tijd ;     20.00uur
Prijs :    17,95 (inc.alles)

Voor opgave of meer info: 
Bloemen & Kadohuis WILMA,  
0516 480668

Je hoeft niet mooi te zijn 
als je maar gezellig bent.



Fries-Groningstalig dubbelconcert 
in Witte Kerk Hemrik

Martin Korthuis en Adri de Boer 

Op 2 maart aanstaande is Martin Korthuis 
samen met Adri de Boer te zien en te 
horen tijdens een Fries Gronings-talig 
dubbelconcert In de Witte kerk te Hemrik. 
Na een succesvolle tour in België en 
Limburg treedt Korthuis nu weer op in het 
Noorden van het land. De concerten van 
Martin Korthuis zijn altijd sfeervol, intiem 
en puur. Of hij nou solo optreedt, of samen 
met één of meer van zijn muziekvrienden.
Warm, karakteristiek stemgeluid De 
Groningstalige liedjes waarin Martin op 
een eigen(zinnige) en karakteristieke 
manier over het leven zingt gaan onder 
andere over de dood, de liefde, het 
vaderschap, verlies, vreugde en heim-
wee.  De Groninger taal, de sterke 
composities en teksten en de sobere 
arrangementen typeren zijn liedjes. De 
liedjes laten een sterk gevoel en passie 
voor het leven horen. Dat geeft zijn liedjes 
een enorme kracht. Samen met zijn 
warme en karakteristieke stemgeluid, zijn 
dit altijd weer de ingrediënten voor een 
bijzonder en intiem concert. 

Groninger moerstaal

Martin, geboren in Bedum, woont op 
Schiermonnikoog en schrijft daar zijn 
eigen liedjes. Hij heeft inmiddels vier 
albums op zijn naam staan. Het eerste 
album "Broken Hearts Broken Dreams" 
uit 1994 is nog geheel in de Engelse taal. 
Het album "Vrij Zunder Schuld" (1998) is 
voor de helft in zijn Groninger moerstaal. 
Het album "Lös" (2002) is helemaal in het 
Groninger dialect. Ook het laatste album 
"Aailaand" (2006) is helemaal Gronings-
talig. 

Adri de Boer

Adri, woonachtig in Lippenhuizen, is 
tweevoudig winnaar van het Friese 
songfestival 'Liet', in 1998 met 'Soan' en in 
2001 met 'Wy'. Deze successen resul-
teerden in drie prachtige albums: 'Tinzen 
en fantasy', 'De waarmte fan desimber' en 
'Jongesjierren'.
Adri schrijft eigen teksten en maakt 
gebruik van een vaste groep Friese 
schrijvers, waaronder Giny Bastiaans, 
Jurjen van der Meer, Hessel van der Wal 
en Sikke Marinus. Samen schreven zij 
vele prachtige luisterliedjes waarmee de 
zanger zijn publiek keer op keer weet te 
raken. 
Vrijwel alle composities zijn van eigen 
hand maar ook gebruikt hij (Friese) 
vertalingen van liedjes van Jacques Brell, 
Ede Staal, Frans Halsema en Herman 
van Veen.

Dubbelconcert

Het bijzondere dubbelconcert vindt plaats 
op zondag 2 maart in de Witte Kerk 
Hemrik. De entree bedraagt € 5,- per  
persoon en voor kinderen € 1,- per 
persoon, inclusief consumptie. 



Witte Kerk Hemrik
De voorstelling 'Mannetje Piet gaat op 
reis' begint op zondagmiddag 16 maart 
om drie uur en is gemaakt voor kinderen 
vanaf twee jaar. De entree is € 5,- per 
persoon, inclusief consumptie. 

Mannetje Piet gaat op reis
De voorstelling in de Witte Kerk Hemrik 
gaat over Mannetje Piet. Mannetje Piet 
gaat uit logeren en gaat daarom op reis. 
Tijdens zijn reis gaat Mannetje Piet naar 
de zee, waar hele hoge golven zijn. Ook 
bezoekt hij een boerderij met een boer 
die hele vreemde kool heeft! 

Muziekuitvoering “Eensgezindheid”

Drumband en muziekvereniging “Eensgezindheid” uit Hemrik houden dit jaar hun 
uitvoering op zaterdag 22 maart.
Naast het optreden van deze beide verenigingen zal de avond verder gevuld worden 
met de zang van het bekende “Berkoper Popkoor” uit Oldeberkoop.
Het thema van deze avond is: Caribbean.
Als sluitstuk van deze avond zal er een gezamenlijk optreden van korps, drumband en 
popkoor plaatsvinden.
De uitvoering begint 's avonds om 8 uur en vindt plaats in het multifunctionele centrum 
“De Bining” in Hemrik.
Donateurs hebben vrije toegang.

Poppentheater Trollemor

Tijdens de voorstelling komen de mario-
netten tot leven en spelen ze hun verhaal. 
Ondersteund met muziek of in stilte. Door 
de kleinschaligheid zijn de voorstellingen 
intiem en ontstaat er gemakkelijk interac-
tie met het publiek. Stille kijkmomenten 
worden afgewisseld met actief meedoen. 

30 maart De Baggelbaksjongers 
Dit concert gaat niet door. In plaats hier-
van zingen de Sarasjongers uit Gorredijk.

Aanvang: 15:00 uur Entree: € 5,- p.p. 
inclusief consumptie, t/m 12 jaar: € 1,- p.p.

't Is te hopen dat je datgene waar je aan zou kunnen wennen 
nooit hoeft te ondergaan.



Concert CMV Euphonia en de Frisian Harmonizers

Op zaterdag 15 maart a.s. geeft de 
Christelijke Muziekvereniging Euphonia 
haar jaarlijkse donateursconcert voor trou-
we donateurs en muziekliefhebbers.
Onze vereniging bestaat dit jaar 85 jaar, al 
een hele leeftijd. Gelukkig is onze geest 
nog jeugdig en hopen we nog een hele tijd 
mee te gaan.
Sinds eind 2007 geeft onze dirigente 
Petra Rodenboog leiding aan ons korps. 
Zij is afgestudeerd aan het conser-
vatorium in Groningen wat betreft directie 
en doet binnenkort haar examen trompet.
Euphonia biedt u deze avond een afwis-
selend programma, waarin u verschillen-
de sferen kunt proeven. Het ene moment 
hoort u allerlei oerwoud-geluiden en 
waant u zich in Afrika en het andere 
moment wordt u meegevoerd over de oce-
aan. Natuurlijk is de beat ook erg belang-
rijk en ontbreken koraal en mars niet.
Op deze muzikale avond wordt mede-
werking verleend door de Frisian 
Harmonizers. Dit is het enige Friese bar-
bershopkoor, opgericht in 1996. Het koor 

bestaat uit 30 leden en staat onder leiding 
van dirigent Jan Verbogt. Zuiverheid en 
harmonische klank staan voorop bij deze 
zangers.
Hun repertoire bestaat uit Engelse bal-
lads en up-tunes, maar ook uit eigen 
Friese nummers. Alles wordt a-capella 
gezongen, dus zonder instrumentale 
begeleiding. Even typisch als de klank is 
de expressie. Met gebaren en lichaam-
staal ondersteunen de zangers de sfeer 
van de songs.
We hopen u 15 maart te ontmoeten in de 
Swingel. Het concert begint om 20.00 uur. 
De entree bedraagt 5 euro, donateurs zijn 
vrij.



Muziekliefhebbers opgelet!

Houdt vrijdag 28 maart vrij om te genieten van de film “As it is in heaven”
in de gereformeerde kerk, Merkebuorren 34 te Wijnjewoude om 19.30 uur.

Het Zweedse drama uit 2004, geregisseerd door Kay Polack werd begin 2005 
genomineerd voor een Oscar voor beste buitenlandse film.

De film gaat over een kleine gemeenschap. Iedereen kent elkaar en heeft een 
mening over het leven van een ander. Dirigent Daniel wandelt hier als 
buitenstaander binnen, maar zit er al snel middenin. Hij dirigeert hen niet alleen in 
de muziek, maar onbewust ook in het leven.

Het is Kay Polak gelukt een veelzijdige en verrassende film te maken, die de harten 
van mensen raakt en doet openen.

Omdat het hier over muziek en zang gaat, bereidt het koor “Looft den Heer” 
een themadienst voor n.a.v deze film op 18 mei a.s.
Om dit te kunnen verwezenlijken  zoekt het koor mensen die graag zingen, 
maar niet aan een koor gebonden willen zijn.
Er zijn plm 6 oefenavonden, te beginnen op woensdag 2 april om 19.45 uur 
in de gereformeerde kerk aan de Merkebuorren te Wijnjewoude. 
Wij rekenen op een groot aantal mensen die mee gaan werken.

 
Voorbereidingscommissie.

Meidenavond

Ben jij tussen de 10 en de 14 jaar?
&

Heb jij zin in een gezellige avond?

Kom dan gezellig langs bij de 
meidenavond, iedere keer een ander 

thema. Suggestie voor een leuk thema 
is altijd welkom. 

Vragen? Info? Jorien 06-19758609

Wanneer: vrijdag 7 maart en 4 april. 
Hoe laat: van 19.30 tot 21.00 uur

Waar: MFC de Swingel
Entree: €2,- inclusief consumptie. 

Tot dan, 
groetjes het team van de jeugdsoos!

Paasdisco

Ben jij tussen de 10 en de 14 jaar?
&

Heb jij zin in een gezellige avond?

Kom dan zaterdag 22 maart 
naar de Paasdisco. 

Je vrienden en vriendinnen mogen 
natuurlijk ook mee! 

Vragen? Info? Jorien 06-19758609

Groetjes, het team van de jeugdsoos!

Wanneer: Zaterdag 22 maart
Hoelaat: 20.00 uur- 22.00 uur

Waar: MFC de Swingel
Entree: €1.50



Dorpsfeest Wijnjewoude

Geachte dorpsgenoten,

Wij van het bestuur Dorpsfeest Wijnjewoude, willen u graag kenbaar maken dat het 
komende dorpsfeest 2008 het thema zal hebben:

“keerpunten in de geschiedenis”.

Het dorpsfeest zal worden gehouden op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 juni.

Het programma voor het dorpsfeest 2008 is als volgt:

Donderdag 19 juni:
Kegelvoetbal toernooi (opgave nodig)

Vrijdag 20 juni:
Theaterprogramma voor de jeugd
Versierde wagens door de straten van 
Wijnjewoude (opgave nodig)

Muziekavond m.m.v. Yogibeer.

Zaterdag 21 juni:
Theaterprogramma voor allen. Verzorgd 
door: Rense Westra & Meriyam Manders
Versierde wagens door de straten van 
Wijnjewoude 

Muziekavond m.m.v. Mellon Balls.

Tijdens het feest zullen er nog andere activiteiten worden georganiseerd.
Op donderdag avond 19 juni wordt een kegelvoetbal toernooi georganiseerd. 
(teams van 3 personen)
Op vrijdag en zaterdag avond gaan de versierde wagens rijden door de straten van 
Wijnjewoude  onder begeleiding van muziek- en showkorpsen uit de regio.
Opgave voor deelname bij Martje Seefat. 
(tel: 0516-481271 of via de mail: dorpsfeestwijnjewoude@home.nl ) 

Tevens willen wij graag van de mogelijkheid gebruik maken om het bestuur van het 
dorpsfeest Wijnjewoude voor te stellen:
Martje Seefat Jeroen Malewicz
Frits van der Meulen Alie Meestringa
Anneke Helfrich Hepke Postma
Manuel Boer



MUSICAL  MOZES            olv Hans Jonker                   MUSICAL MOZES

Op 30 maart willen we de draad weer oppakken en beginnen we met de eerste  vervolg 
bijeenkomst van de veelbelovende musical.
Deze avond is speciaal voor de zangers en de toneelspelers (m&v).
Ook mensen die zich nog niet hebben opgegeven en toch nog mee willen doen, zijn van 
harte welkom op:  zondagavond 30 maart om 19.30 uur in het Trefpunt/Geref. Kerk

De musical wordt in het eerste weekend van april 2009 opgevoerd!

Namens de pr. comm:  
Bertha Langhout tel: 481772

 Jeannet Rozema  tel: 541086



Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
Maart

de2 9.30 uur Weinterp Dhr. J.A.L. Duijster, Ens. 5  lijdenszondag
13.45 uur. Weinterp Dhr. J.A.L. Duijster, Ens

de9 9.30 uur Duurswoude Ds. H. Poot, Oldemarkt. 6  lijdenszondag
     13.45 uur Duurswoude Ds. G.C. Buijs, Haulerwijk
12 19.30 uur   Weinterp Ds. G. Oberink, Urk. Bidstond
16 9.30 uur Weinterp Ds. T. Sijtsema, Assen. Palmpasen

     13.45 uur. Weinterp Dhr. T. Lucas, IJsselmuiden.
21 19.30 uur Weinterp Drs. J. Noordam, Drachten. Goede Vrijdag
23 9.30 uur Duurswoude Ds. J.W. Slok, Drachten. Pasen

     13.45 uur.  Duurswoude Ds. A. Meiling, Damwoude. 
24 9.30 uur Ger. Kerk Ds. J. den Admirant, Hoogeveen. 

de2  paasdag gez. dienst
30     9.30 uur.  Weinterp Kand. A. Wessel, Oldebroek

13.45 uur Weinterp Kand. A. Wessel, Oldebroek

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Maart

2   9.30 uur. Ds. R. van Wijnen
16.30 uur. Ds. C.J. Breen

9   9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal.
14.00 uur. Ds. G.O. Sander

12 20.30 uur. Ds. W.B. van der Wal. Bidstond
16   9.30 uur. Ds. R. van Wijnen

14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal.
21 19.00 uur. Dienst
23   9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal.

14.00 uur. Ds. G. Roorda
30   9.30 uur. Ds. R. van Wijnen.

14.00 uur. Dienst
April

6   9.30 uur. Dienst
14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal.

Gereformeerde Kerk
Maart

2 09.30 uur. ds. C. v.d. Woude, Beetsterzwaag
Gez. met Hemrik / Koffie drinken na de dienst

13.45 uur. ds. J.van Veen, Heerenveen
9 09.30 uur. ds. J. A. Dekker, Zwartsluis

14.00 uur. da. F. Wesseling, De Tike. Aangepaste dienst,
m.m.v. Praise Band “Seven” uit Frieschepalen.

12 19.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen.
Biddag voor Gewas en Arbeid, Gez. met Hemrik

16 09.30 uur. da. M. J. M. Sytsma – van Oeveren, Kampen, voorber. H.A.
13.45 uur. ds. P. Rozeboom, Wolvega.

20 19.30 uur. ds. G. C. van Rheenen, Drachten, Witte donderdag H. A.
Gez. met Hemrik.

21 19.30 uur. ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster. Goede vrijdag
ste23 09.30 uur. ds. W. H. D. Pastoor, Steenwijk. 1  Paasdag.

13.45 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen.
24 09.30 uur. ds. J. den Admirant, Hoogeveen. Gez. dienst met Herv.Gem.
30 09.30 uur. ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster.

13.45 uur. ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster.
April

6 09.30 uur. ds. F. de Jong, Drachten. Koffie drinken na de dienst.
13.45 uur. Thema dienst.



Dorpsagenda

Maart 
2 Witte Kerk Hemrik Adri de Boer en Martin Korthuis met 

Fries-Groningstalig dubbelconcert. Aanvang 15.00 uur
3 Ledenvergadering V.V.V. 20.00 uur in café van der Wey
6 Paaspakketten. Van 18.00 tot 22.00 uur inleveren bij J. Veenstra
6 Spelmiddag ouderen soos in Hemrik
7 Schutjassen in de O.D.V. kantine.
7 Meidenavond in de Swingel voor 10 tot 14 jaar. 19.30 tot 21.00 uur.
9 Gezinsdienst in de Gereformeerde Kerk

11 Klaverjassen bij café van der Wey.
11 Ledenvergadering Plaatselijk Belang. 20.00 uur in de Swingel
13 BvPN. Gezamelijke avond met de Chr. Pl. Bond
15 Donateursconcert Euphonia om 20.00 uur in de Swingel
16 Witte Kerk: Poppentheater Trollemor ́ Mannetje Piet gaat op reis. 

Aanvang 15.00 uur.
17 Ledenvergadering begrafenisvereniging Eert de Doden. 

20.00 uur in de Swingel
22 Paasdisco in de Swingel 10 t/m 14 jaar. 20.00 tot 22.00 uur
22 Uitvoering Eensgezindheid in Hemrik. 20.00 uur in de Bining
27 Ouderensoos met duo Alpenlanden uit Vries
28 Film: As it is in heaven 19.30 uur in de Ger. Kerk
30 Witte Kerk: I.p.v. Baggelbaksjongers een optreden van Sarasjongers uit 

Gorredijk.

April
1 Tennisvereniging Weningewâlde start buitenseizoen
4 Klaverjassen bij café van der Wey.
4 Meidenavond in de Swingel voor 10 tot 14 jaar. 19.30 tot 21.00 uur.
9 BvPN. Auck Peanstra met “Yn pyama de dyk oer”

17 Pakketten inleveren voor Polen bij fam. Veenstra, Loksleane 1



Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.

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

Tijden 
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente 

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes 
of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.

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

Wij hebben lunchpauze van 12:30 tot 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan 
wel voor spoedgevallen bereikbaar. 

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


