
Redactie "de Bân”

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

Van de redactie

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 4 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 e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 28 maart 
18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 26 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

„Oud Wijnjewoude" 
(ook nog mooi !).

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

Van de Redactie (2)

Bij de redactie heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Roelie Aardema van 
de Noormanstrjitte heeft plaats gemaakt voor Klaske Miedema - de Vries van de 
Russchenreed.
Voor haar inzet voor de Bân gedurende een aantal jaren willen wij, namens de Bân, 
Roelie van harte bedanken. Zonder twijfel zullen we haar in de toekomst nog geregeld 
tegenkomen in de  vrijwilligerswereld van Wijnjewoude. Wij verwelkomen Klaske, haar 
opvolgster, van harte in de redactie en wensen haar een plezierige en succesvolle 
samenwerking in ons team. 
De afgelopen periode vanaf het begin van 2009 zijn de meeste adressen van ons dorp 
bezocht voor de vrijwillige bijdrage. Gezien de reacties van de inwoners word ons 
dorpsblad zeer gewaardeerd. Ruim de helft heeft een machtiging afgegeven voor een 
jaarlijkse bijdrage en een groot aantal een contant bedrag. Een hartelijk bedankje voor 
degenen die ons hebben geassisteerd bij het bezoeken van alle adressen en een ieder 
voor de vrijwillige bijdrage.

                                               De redactie.



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 Hilly Renkema  tel.481456 
Joop Miedema (vice voorz. tel.481305  Henk v/d Wal     tel.481385 
Janny Copeland tel.541862  

Ledenvergadering
Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden uit 
voor de ledenvergadering op maandag 23 maart 2009.
Deze zal plaatsvinden in mfc de Swingel; aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Ontvangst met koffie en thee
2. Opening
3. Mededelingen
4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 11 maart 2008
  De notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in de Swingel
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de penningmeester
7. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
8. Bestuursverkiezing
  Aftredend: geen 
9. Rondvraag
10. Pauze
11. Welke kansen biedt de verplaatsing van de N381 Wijnjewoude? 

Inbreng aandachtspunten bewoners Wijnjewoude
12. Sluiting

Toelichting bij punt 11 (kansen door verplaatsing N381)

In de Bân van februari hebben wij een toe-
lichting gegeven op het onderdeel na de 
pauze; welke kansen biedt de verplaat-
sing van de N381 Wijnjewoude. Wij heb-
ben beknopt onze visie op de ontwikke-
ling van Wijnjewoude beschreven en we 
hebben aangegeven wat het doel van de 
avond is, nl. het bespreken van kansen en 
knelpunten als gevolg van de verplaat-
sing van de N381. 
Het doel van de avond willen we nog iets 
verder verduidelijken. Wij willen namelijk 
graag uw ideeën horen over hoe de vol-
gende gebieden als gevolg van de ver-
plaatsing van de N381 naar uw mening 

zouden moeten worden ingericht:
- Klein Groningen
- Driehoek
- Wijnjewoude West
- Wijnjewoude centrum
- Wijnjewoude Oost
- Buitengebied

Er zou bijvoorbeeld gedacht kunnen wor-
den aan herinrichting van de Merkebuor-
ren of hoe creëren wij een verbinding tus-
sen Klein Groningen, dorp en Weinterp, 
het verwijderen van een gedeelte van de 
Opper Haudmare, een rotonde bij de 
Driehoek en het aanpassen van de snel-



heid op de wegen. Hoe u hier over denkt 
horen wij graag van u. Om duidelijk te 
maken waar we het over hebben zullen tij-
dens de avond kaarten van het gebied in 
de Swingel worden opgehangen.
Het is onze bedoeling op dezelfde wijze te 
gaan werken als indertijd met het Idop. 
Dat wil zeggen dat de inwoners van 
Wijnjewoude ideeën kunnen aandragen, 
waarna de werkgroep N381 voor de uit-
werking zorgt. De werkgroep zal hierbij 
professioneel worden ondersteund. 
Hiervoor is door gemeente Opsterland en 
provincie Fryslân een subsidie beschik-
baar gesteld. Het ontwikkelen van plan-
nen samen met de bewoners sluit prima 
aan op de plannen van de provincie inza-
ke gebiedsontwikkeling, zoals u hierna 
kunt lezen in "Gebiedsontwikkeling 
N381".
Kortom, geef uw mening, dan gaan wij er 
mee aan de slag en kijken wij wat haal-
baar en raadzaam is en natuurlijk past bin-
nen de dorpsvisie van Wijnjewoude. Ook 
voor de jeugd geldt, laat je stem horen en 
spreek mee. En buurtverenigingen, dit is 
de mogelijkheid om uw ideeën in te breng-
en.  

Gebiedsontwikkeling N381
Op woensdagavond 4 februari 2009 heeft 
er voor de Plaatselijk Belangen rondom 
de N381 een presentatie plaatsgevonden 
over de gebiedsontwikkeling rondom het 
project N381. 
Het doel van de avond was om de 
Plaatselijk Belangen rondom de N381 te 
informeren over de effecten en kansen 
rondom de aanleg en reconstructie van 
de N381 Drachten - Drentse grens. De 
aanpak van deze weg heeft consequen-
ties voor de omgeving. Het plan is om via 
het proces van gebiedsontwikkeling met 
de streek invulling te geven aan een kwa-
litatieve verbetering van allerhande the-
ma's en onderwerpen waarmee een kwa-
liteitsimpuls in het gebied tot stand kan 
worden gebracht. Hierbij moet onder 
andere worden gedacht aan landbouw, 
landschap, recreatie & toerisme, natuur 
en waterhuishouding. 
Gebiedsontwikkeling is een proces waar-
bij verschillende partijen gezamenlijk het 
gebied mooier, beter bruikbaar en gereed 
voor de toekomst maken. Het proces van 
gebiedsontwikkeling biedt mogelijkheden 
om wensen en ideeën uit de streek te rea-
liseren. 
De avond werd gevuld met 3 presenta-
ties. De eerste presentatie werd verzorgd 
door Maaike van Alphen van de Dienst 
Landelijk Gebied (DLG). Deze presenta-
tie bestond uit een toelichting wat 
gebiedsontwikkeling in gaat houden en 
welke processen er mee gemoeid zijn. 
Aan het proces van gebiedsontwikkeling 
wordt samen met de "streek" invulling 
gegeven. 
De tweede presentatie ging over de ver-
keersveiligheidssituatie in Zuidoost 
Fryslân. Margot Blaauw (Veilig Verkeer 
Nederland) toonde de ongevallen situa-
ties in deze regio. Margot wees er op dat 



de N381 over voldoende kwaliteit moet 
beschikken om het verkeer vanaf het 
onderliggend wegennet naar de N381 te 
trekken. Hiermee wordt niet alleen de ver-
keersveiligheid sterk verbeterd, maar 
wordt ook de leefbaarheid in de dorpen en 
het buitengebied bevorderd. "Sluiprou-
tes" in het gebied moeten worden voorko-
men. 
De laatste presentatie werd verzorgd 
door Bert Wijnsma van het projectbureau 
De Centrale As. De Centrale As is de nieu-
we dubbelbaans weg tussen de Wâldwei 

(Nijega) en Dokkum. Voor dit project is de 
gebiedsontwikkeling al gestart en is de 
gebiedscommissie, die het proces van 
gebiedsontwikkeling gaat begeleiden, al 
benoemd. Bert ging hierbij in op de wen-
sen en ideeën, die tot dusverre rondom de 
Centrale As zijn ingebracht. 
Peter Kroeze (projectleider N381) gaf aan 
dat alle activiteiten er op gericht zijn om op 
24 juni 2009 het Realisatiebesluit van de 
N381 voor te leggen aan Provinciale 
Staten. Snel na dit besluit zal de gebieds-
commissie voor de N381 worden inge-
steld. 

Tussenevaluatie IDOP
Op 9 februari heeft een tussenevaluatie van het Idop (Integraal dorpsontwikkelings-
plan) plaatsgevonden. Zoals bekend was de werkwijze een pilot. De gemeente wil daar-
om graag weten hoe deze wijze van werken wordt ervaren. Aanwezig waren leden van 
de werkgroepen, vertegenwoordigers van gemeente Opsterland, Willie Oldengarm 
van Timpaan Welzijn en bestuursleden van Plaatselijk Belang.
De werkgroepen (Natuurlijk Wijnjewoude, Aankleding dorp, Zorg dicht bij huis, Wonen 
voor jong en oud en Ondernemend dorp versterken) kregen eerst de gelegenheid te 
rapporteren over hun activiteiten, de stand van zaken, knelpunten en wensen. Daarna 
werd onder leiding van Willie Oldengarm van Timpaan geëvalueerd, waarbij onder 
andere de volgende vragen aan de orde kwamen:
1.  Zijn de doelstellingen gehaald (bevorderen sociale cohesie, verbeteren  samenwer-

king dorp, gemeente en instellingen, bevorderen interne afstemming gemeente)
2.  Welke resultaten hebben we geboekt en welke nog niet
3.  Wat vindt u van de aanpak
4.  Wat vindt u van de ondersteuning
5.  Heeft u verbeterpunten

Hier werd door de aanwezigen over gesproken. Het volgende werd onder andere opge-
merkt:
- Positief is dat er sprake is van een meer samenhangend proces waarbij mensen 

elkaar beter leren kennen.
- Bij de instanties is wel sprake van een coöperatieve houding, maar er is aangelopen 

tegen de traagheid in de besluitvorming van ambtelijke organisaties. 
- Inzake de interne afstemming binnen de gemeente wordt opgemerkt dat de afstem-

ming nog wel beter kan. Soms kreeg je het gevoel onder iemand zijn duiven te schie-
ten en dat ambtenaren werden teruggefloten.

- De winst is dat er positief en opbouwend overleg met gemeente en instanties plaats-
vindt en je elkaar weet te vinden.

- De resultaten duren langer dan verwacht. Teleurstellend is de onduidelijkheid hoe 
het nu verder gaat met een jeugdaccommodatie in de kantine van ODV.

- Het is een langdurig proces, maar er is wel een positief gevoel over het Idop. Demo-
cratische processen duren nu eenmaal langer.



- De sociale cohesie is zeker bevorderd, maar mensen haken toch af.
- Naar de toekomst moet onderling beter informatie worden uitgewisseld (om over-

lapping te voorkomen). 
- De communicatie met de bewoners moet beter: de werkgroepen moeten de bevol-

king via de Bân beter informeren.
- Er is een positief gevoel over de ondersteuning door Timpaan en de gemeente.

De conclusie is dat het Idop heel wat op gang heeft gebracht binnen het dorp. De erva-
ringen tot nu toe zijn overwegend positief. Er zijn nog wel een aantal aandachtspunten, 
zoals het verbeteren van de communicatie (ook naar de bewoners toe via de Bân) en 
het betrokken houden van de inwoners van Wijnjewoude. 
We hebben naar aanleiding van de evaluatie afgesproken dat de werkgroepen u in de 
Bân van april zullen informeren over de stand van zaken en de resultaten toe nu toe.  

Bestuur Plaatselijk Belang 

Willedei Wynjewâld

Er is weer licht aan de horizon! Er hebben zich enkele mensen gemeld voor een taak in 
het bestuur. In een volgende Ban worden zij dan wel voorgesteld. Helaas is dit nog niet 
voldoende om een voltallig bestuur te vormen.          
Zoals al eerder vermeld kunnen wij niet met enkele personen dit festival organiseren. 
De Willedei is 5 jaar geleden opgericht voor en door het dorp, en voor elk wat wils! 
Iedere vereniging, organisatie, bedrijf  en particulier  kan hier profijt van hebben. Om 
deze reden is het wel noodzakelijk dat wij bestuurlijke handen nodig hebben en 
ondersteuning vanuit de gemeenschap. 

Ga eens vragen wat het precies inhoudt en je zult merken dat het best wel meevalt om 
mee te besturen. Het moet leuk (Wille) zijn om iets te mogen meehelpen organiseren. 
Maakt het jou nieuwsgierig vraag het aan:                                                 
Sietske Brouwer tel. 0516 481995. e-mail: sietskebrouwer@hetnet.nl en/of 
Kees Hiemstra tel. 0516 471426. e-mail: kees.hiemstra@hetnet.nl 

De cursus lassen voor beginners 
is afgelast. 



Dorpssteunpunt Wijnjewoude: 1 jaar!

In februari was het 1 jaar geleden dat ons Dorpssteunpunt werd geopend.
Een kleine terugblik op dat jaar is wel terecht. Aanvankelijk  kregen we nog niet veel 
mensen op bezoek, daar waren we ook niet van uit gegaan. De vrijwilligers konden zich 
dan ook verdiepen in het aanwezige foldermateriaal en niet te vergeten de formulieren.

Ook hebben we aandacht besteed aan de 
promotie van het Dorpssteunpunt, door 
advertenties en stukjes in de Bân te 
plaatsen; er is een huis aan huis folder 
verspreid. Deze wordt door andere 
dorpen in de gemeente als voorbeeld 
gebruikt!
We hebben een Bingomiddag georgani-
seerd en er is voorlichting gegeven aan 
bewoners van het Wâldhûs. In het najaar 
hebben we een avond georganiseerd 
voor de buurtverenigingen, een verslag 
hiervan hebt u in de Bân kunnen lezen.

Sinds september is er een stijging van het 
bezoekersaantal merkbaar! We krijgen 
vragen betreffende  woningaanpassing, 
vervoer met taxi, plusbus, en /of scoot-
mobiel. Ook vragen over hulp bij de 

huishouding, klussen rond huis en tuin, 
eenzaamheid, kortom vragen waarvoor 
het Dorpssteunpunt is opgericht!

Ons vrijwilligersbestand is inmiddels 
uitgebreid met drie personen, wat erg fijn 
is, op die manier is de bezetting van het 
Dorpssteunpunt gewaarborgd.

Onlangs hebben we van de Gemeente 
een laptop en printer tot onze beschikking 
gekregen, evenals een kast en een 
folderstandaard. Een mobiele telefoon 
behoorde al tot onze uitrusting.

Tot zover deze kleine terugblik, en zoals 
inmiddels bekend: Kom eens langs bij ons 
in de Swingel, ook als u geen vragen heeft 
kan dat, en drink een kopje koffie of thee 
bij ons.

Tot ziens in de Swingel! 
 

Alie Blaauwbroek.



IJsclub Great Foarút

IJsclub Great Foarût heeft geen last van omvallende banken. Van de financiële crisis 
merken wij gelukkig weinig dankzij de vele nieuwe leden die we mochten noteren. Op 7 
januari hebben de Openbare en Christelijke school gezamenlijk schaatsen gehad. Het 
was een gezellige en geslaagde dag.
Op 10 januari hebben we wedstrijden georganiseerd voor leden, hier de uitslagen:
Jongens 6/8 jaar meisjes 6/8 jaar
1 Jildert van der Lei Femke Greidanus
2 Geert van der Molen Kinie Feenstra 2 Niels Hielkema
3 Romerson van der Molen Geerte van der Molen 3 Boldert Weening

Jongens 11/14 jaar meisjes 11/14 jaar meisjes 9/10 jaar
1 Bianca Bakker Davita de Wal Wia Boonstra
2 Oebele Overzet Tialda Brouwer Regina Hendrix
3 Mark de Lange Anna Kampen Aaltje van der Molen

Jongens 9/10 jaar
1 Heerko van Veen

Welkomstpakket nieuwe inwoners

Sinds een aantal maanden is er een welkomstpakketje beschikbaar voor nieuwe 
inwoners van Wijnjewoude, met een informatieboekje over Wijnjewoude, aanbieding-
en, kortingen en attenties van ondernemers en informatie van verenigingen. De nieuwe 
inwoners worden hiermee welkom geheten in ons dorp en er wordt hen informatie 
gegeven over ons dorp, zoals over de voorzieningen, de ondernemers, het culturele 
leven, de scholen, de geschiedenis en de natuur. 

Het was een mooie middag met veel 
publiek. Fokkelien Post heeft ons deze 
middag geholpen bij de koek en zopie bar. 
Ze heeft zelfs een pan snert voor het 
bestuur meegenomen die we later op de 
dag hebben genuttigd. Hartelijk dank nog.
Wij als bestuur zijn heel tevreden over het 
aantal schaatsers die overdag en 's 
avonds bij ons aanwezig waren. Op een 

paar ongelukken na, een armpje uit de 
kom en er moest even een hechting 
worden geplaatst door de heer Lewin, ging 
het daarna wel goed.
Dus u kunt zien, het gaat met IJsclub Great 
Foarút  wel goed.
In de kantine liggen nog wat schaatsen te 
wachten op hun eigenaar. Tel. 481661

Vriendelijke groet, 
IJsmeester J. Kroes.

Om het welkomstpakketje bij alle nieuwe 
inwoners te kunnen bezorgen hebben wij 
de hulp nodig van de buurtverenigingen, 
omdat de gemeente ons i.v.m. privacy-
wetgeving geen informatie kan geven. Wij 
hebben de contactpersonen van alle 
buurtverenigingen om hun medewerking 
gevraagd, door de adressen van nieuwe 
inwoners (geen interne verhuizingen) aan 
ons door te geven.  
Wij krijgen de indruk dat we niet in alle 
gevallen op de hoogte worden gesteld 

van de komst van nieuwe inwoners. En 
dat is jammer, want hierdoor bereiken wij 
niet alle nieuwe inwoners. Hierbij daarom 
nogmaals het verzoek aan de buurtvere-
nigingen om de adressen van nieuwe 
inwoners door te geven aan Frans Pool, 
tel. 481597, of per e-mail te sturen naar: 
info@drukkerijpool.nl. Wij zorgen dan 
voor de bezorging van het welkomstpak-
ket. 

Namens de werkgroep,
Lammert Bouma



Activiteiten van K I R T A N
Wijnjewoude

"Vredige Geest, Vredige Wereld"
Onder dit thema houdt Kirtan in het weekend van 27-29 maart verschillende meditatie 
activiteiten. Vrijdagavond wordt geopend met "dansen van universele vrede". 
Zaterdag is er een programma met actievere meditaties, waaronder de Chakra 
Sounds, Hart Chakra meditatie en de Meditatie van liefdevolle vriendelijkheid. Zondag 
is een stilte dag met de Vipassana meditatie, dat is stil zitten met de aandacht bij de 
ademhaling, afgewisseld met loop meditatie. Voor opgave en informatie is het telnr. 
471688 of email: info@kirtan.nl. U kunt ook onze website www.kirtan.nl bezoeken.

QUATUM LIGHT BREATH   
De QLB is een actieve ademmeditatie, ontwikkeld door Jeru Kabbal. Muziek en 
instructies van de begeleider over hoe te ademen geven je ondersteuning tijdens de 
meditatie. De QLB is een zuivering van lichaam en geest; versnelt je persoonlijke groei; 
geeft je de mogelijkheid oude emoties  los te laten, waardoor je jezelf  helemaal in het 
NU kunt ervaren.
Op donderdag 26 februari; 5 ,12, 19, 26 maart en 2 april van 19.45 – 21.15 uur
Kosten per keer € 12,-; 6 keer € 50,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
“vredige geest, vredige wereld….”
OSHO MEDITATIE weekend 27-29 MAART
Vrijdag 27 maart 20-22 uur: “universele dans voor de vrede”, € 15,-
Dansen van Universele Vrede zijn kringdansen waarbij de dansers zelf zingen en
eenvoudige gebaren maken.
De woorden, melodie en beweging zijn gemakkelijk aan te leren. We dansen op live 
muziek. De dansen zijn hartopenend en kunnen een diepe beleving teweeg brengen. 
Dansen en zingen brengen lichaam en geest in balans.
Vanuit deze harmonie en vrede verbinden we ons gemakkelijker met onszelf, de ander, 
de aarde en de kosmos.
Het is een vreugdevolle en actieve vorm van meditatie en lichaamsgebed.
Speciale ervaring met zingen en dansen is niet nodig.
Zaterdag 28 maart van 10-17 uur : actieve OSHO meditatie : Chakra-sounds, meditatie 
van liefdevolle vriendelijkheid, nadabrahma en hart-chakra
Zondag 29 maart 10-17 uur: OSHO Vipassana meditatie
kosten per dag € 40,-; beide dagen € 60,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
extra ZORBA DE BOEDDHA   weekend
voor levensgenieters met diepgang!!
van 24-26 april
kosten alles inbegrepen € 111,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

info: 0516 471688 ; info@kirtan.nl of www.kirtan.nl



Jongerenwerk Wijnjewoude

We hebben al een goed begin gehad van het nieuwe jaar: Nieuwjaarsborrel, 
Meidenavond en Valentijnsbal. Er zijn weer fantastisch veel kinderen op af gekomen, 
super! Daarom hebben wij nieuwe activiteiten gepland voor jullie. Hier alvast de data en 
een tipje van de sluier wat we gaan doen! De rest van de informatie volgt nog, dus houd 
goed de Bân, de flyers bij de supermarkt en de flyers die uitgedeeld worden op de 
basisscholen in Wijnjewoude in de gaten voor exacte tijd en entree! 

Op zaterdag 28 maart organiseren we een groepsactiviteit, op deze avond houden 
we een playbackshow met disco 
geven). 
Op vrijdag 17 april organiseren we een meidenavond, op deze avond hebben we 
een Quiznight: Meidenspel.

Leeftijd: 9 tot en met 14 jaar (ook kinderen buiten Wijnjewoude zijn van harte welkom)
Plaats : MFC de Swingel
Informatie : 06 - 19758609

Appel tegen een ei, groot succes!

Het is alweer eventjes geleden, maar 15 november, hebben meer dan 20 kinderen mee 

(neem je eigen muziek mee, je hoeft je niet op te 

den en van knutselactiviteiten tot disco! Ook 
voor de vrijwilligers is het een leuke avond 
waarin veel kan en weinig moet. Voor de 
vrijwilligers is er ondersteuning door een 
jongerenwerker van Timpaan welzijn. Het is 
ook mogelijk om vrije keuze ruimte punten 
te behalen,  stageopdrachten uit te voeren 
of studiepunten mee te behalen.

Wat verwachten wij van jou?
Maximaal 1 keer per maand een vergade-
ring bijwonen. Maximaal 2 keer per maand 
een activiteit begeleiden samen met de 
andere vrijwilligers en voorbereiding 
daarvoor. De activiteiten worden georgani-
seerd op vrijdag- en zaterdagavond.

Heb je zin om ons team te komen verster-
ken, stuur dan een email naar:
jorien448@hotmail.com of anna_hesling-
a@hotmail.com en wij nemen contact met 
jou op voor een gesprek! 

gedaan met het spel een appel tegen een 
ei. Een zeer geslaagd ruilspel waar de 
kinderen op pad werden gestuurd met een 
appel met als missie: een zo groot en duur 
mogelijk voorwerp mee terug te nemen 
naar de Swingel. Er werd heel wat 
aangesleept: Kachel, koffiezetapparaat, 
kaarsen, vazen, slee en zelfs een gigan-
tische zandbak! Complimenten voor Wijnje-
woude, wat een inzet! 
Alles is op marktplaats gezet en het groepje 
van Hilco (Gerben, Martsen, Josephine en 
Sanne) hebben het duurste opgehaald: Een 
koffiezetapparaat, ver-kocht voor € 20,-!
Van harte gefeliciteerd namens de jeugd-
soos! Geweldig gedaan!  

Jongerenwerk Wijnjewoude 
zoekt jou! 

Ben jij 16 jaar of ouder? Heb jij affiniteit met 
de doelgroep jongeren tussen 9-14 jaar? 
Ben jij creatief in het organiseren van 
aantrekkelijke activiteiten?
Heb jij tijd en zin om gezellig bezig te zijn?
Jongerenwerk Wijnjewoude zorgt voor een 
gezellige avond voor jongeren tussen de 9 
en de 14 jaar, van meidenwerk tot filmavon-



Ouderensoos Wijnjewoude

Het was weer een heel gezellige spelletjesmiddag met mooie spelen van fam. van Os. 
Een ieder deed zijn uiterste best en dus alvast een mooie oefening voor de 
spelletjesmiddag in Hemrik. Deze is op 12 maart in de Bining en het begint om half één. 
Dus de deelnemers moeten om ± 12 uur vertrekken.
We kregen in één keer voldoende deelname, geweldig.
Op donderdag 26 maart is onze laatste soosmiddag van dit seizoen. 
Dan hoopt dhr. v Nieff uit Vries bij ons te komen met een diaserie rond de Drentse Aa. 
Dit is een prachtig natuurgebied. U komt toch ook op donderdag 26 maart 's middags 
om 2 uur in gebouw de Driehoek.

Het bestuur.

Dagboottocht Zonnebloem

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

De Zonnebloem afdeling Ureterp

Optredens in de muziekkoepel

Ook dit jaar willen we weer muziekactiviteiten organiseren in de muziekkoepel van 
Wijnjewoude. De eerste aanmelding om een optreden te verzorgen is al binnen en dat 
is voor 24 juni 2009. De voorkeur gaat er naar uit dat er elke week een optreden is van 
een muziekvereniging, muziekgroepje of een zangvereniging in wat voor vorm dan 
ook. Als er vragen zijn of als u zich wilt aanmelden voor een optreden, kunt u contact 
opnemen met Joop Miedema, bestuurslid plaatselijk belang. Het telefoonnummer is 
0516-481305, het emailadres is joop.miedema@planet.nl.



Geef de pen door.

Beste lezers,
Tja, en dan krijg je die pen. Natuurlijk altijd wel gedacht, als ik die pen nu eens krijg 
wat heb ik dan te vertellen. Maar gelukkig mogen wij, Jeltje en Okke, samen een 
verhaal schrijven.

Ergens in de jaren 60 ben ik (Okke) 
geboren aan de Poasen. Ik kan me Harke 
van  Linde en Durkje als mijn speelmaatje 
nog heel goed herinneren  Al snel ver-
huisden we naar het dorpje Spannum, 
een heel andere omgeving, de Fryske 
klei. De verhuizing staat me ook nog bij 
als de dag van gisteren.
Je gaat naar school, leert nog eens wat 
hier en daar. Ik maakte mijn opleiding af in 
Apeldoorn. 
Je krijgt werk en komt te wonen in een 
dorpje genaamd Oosterzee aan het 
Tjeukemeer (bij Lemmer). De jaren ver-
strijken en al gauw vond ik de vrouw van 
mijn dromen, maar het vinden van een 
huis ging een stuk moeilijker.
Voor mijn werk verbleef ik in een hotel in 
Den Haag. Als ik 's avonds met Jeltje 
belde (mobieltje hadden we toen nog niet) 
kreeg ik het laatste nieuws. Jeltje had het 
huis van onze dromen gevonden en wel in 
Wijnjewoude. 
Ze had gelijk ook maar even een afspraak 
met de makelaar gemaakt. De koop was 
snel gesloten. De zeilbocht verkocht en 
twee fietsen weer gekocht. Het water 
geruild voor bos. Een compleet nieuwe 
start.

Ja, en dan komen we in Wijnjewoude te 
wonen. Onze 2 kinderen voelden zich hier 
gauw thuis. Al gauw hadden ze veel 
vrienden om hun heen en spraken nog 
weinig over Oosterzee. Ook wij voelden 
ons hier snel thuis en genoten van de 
prachtige omgeving wat we dan ook nog 
steeds doen. Alleen zomers als het mooi 
weer is missen we het IJsselmeer /Tjeu-
kemeer en natuurlijk de zeilboot.
Na jaren van heel veel onderweg, werk ik 
nu in Drachten (heerlijk iedere dag op de 
fiets) bij het bedrijf Whisper Power. Zie 
www.whisperpower.nl. We maken gene-
ratoren en energiesystemen voor de luxe 
jachten. Ik hou me voornamelijk bezig met 
de ontwikkeling van nieuwe dingen. We 
hebben een ontzettend drukke tijd gehad 
vanwege de verhuizing naar een nieuwe 
locatie, aan de rand van het industrieter-
rein A7.
Jeltje werkt alweer een aantal jaren in 
verpleeghuis Bertilla als ziekenverzor-
gende op de afdeling psycho–geriatrie 
waar ze het prima naar de zin heeft. Al 
wordt het tegenwoordig wel lastig om 
goede zorg te leveren omdat er flink 
bezuinigd moet worden.

Jeltje en Okke Postma.

Hier willen we het maar bij laten en geven de pen door aan Jan en Aaltje Stoker.

De gynaecoloog gaf aan zijn 
hoogzwangere patiënte volledige persvrijheid.



Cursussen WAW

Alhoewel het voorjaar langzaam maar zeker haar intrede doet, denkt de WAW al weer 
na over het cursusaanbod vanaf september. Daarbij komen we graag tegemoet aan uw 
wensen om dingen te leren, tijdens een lezing meer over te horen, of lekker creatief 
bezig te zijn. Heeft u ideeën, wensen of suggesties? Laat het ons weten via:
Siebo Groenewold, tel. 0516 – 481878, of werkgroep.wijnjewoude@gmail.com

Voorjaarscursus quilten

Onder leiding van de ervaren quiltster en docente Roos van Dijk, gaan we dit voorjaar 
opnieuw quilten met een beginnersgroep. We beginnen met een minikip als eiwarmer 
voor de Paastafel, daarna maken we een kleed van 16 aparte lapjes. Kosten: 35,-. Start 
maandag 16 maart, daarna volgen nog drie lessen. Aanmelding via Dickey Gardenier: 
06-22655828

 

Op woensdag 1 april 2009 organiseert Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude in 
samenwerking met Jantje Beton de Roefeldag. 
Een dag waarop kinderen uit groep acht mogen rondneuzen in de wereld van 
volwassenen. Een wereld die bestaat uit diverse bedrijven in Wijnjewoude.

De kinderen van de basisscholen in Wijnjewoude krijgen hierover via de scholen nog 
wel bericht, maar de kinderen die wij niet op deze manier kunnen bereiken nodigen wij 
van harte uit zich aan te melden bij het  Roefel comité Wijnjewoude.

Ben jij inwoner van Wijnjewoude, maar ga je in een andere plaats naar school of zit jij 
nu toevallig in een rolstoel maar wil je wel graag mee roefelen, geef je dan op. Een 
jaartje jonger of ouder is dan ineens niet meer zo belangrijk. Het roefelcomité gaat dan 
nog wel even overleggen met je ouders. 
                                                                                                  
Aanmelden doe je bij:    Dickey,            of Siebo, 

Russchenreed 25    Merkebuorren 97
Tel.: 0622655828       Tel. 0516-481878

Cursusprogramma maart- april 2009.

Hieronder leest u de verkorte versie van ons cursusprogramma voor deze winter.   
Voor meer informatie over onderstaand programma kunt u:

? mailen via: 
? bellen met S. Groenewold, Merkebuorren 97, tel. 0516-481878
? de WAW-website raadplegen via: /waw

werkgroep.wijnjewoude@gmail.com

www.wijnjewoude.net

mailto:werkgroep.wijnjewoude@gmail.com
http://www.wijnjewoude.net


Terrastafeltje mozaïeken.
Start: donderdag 12 maart. Kosten:  € 45,00
Aanvang: 20.00-22.00 uur. Aantal lessen: 3.
Een gietijzeren terrastafeltje van ongeveer 40 cm doorsnede wordt bemozaïekt. 
Er worden 15 verschillende kleuren gebruikt.

Workshop Wierook stokjes maken.
Start: vrijdag 3 april. Kosten:  € 12,50
Aanvang: 20.00-22.00 uur. Aantal lessen: 1.
Geuren zijn belangrijk in een mensenleven. De reuk is een oud en belangrijk zintuig. 
Geuren roepen herinneringen op, fijne, leuke en minder leuke herinneringen. 
Componeer zelf je favoriete geur met het wierookparfum, maak er een 
wierookdeegje van en rol het om een stokje, laat het drogen en je eigen wierook is 
een feit. 

Wadlopen van Holwerd naar Ameland.
Een inspannende, ontspannende, ontmoeting met een uniek natuurgebied, de 
Waddenzee. Bij laag water een waddenland grillig doorsneden door geulen en 
prielen, dat te voet overgestoken kan worden: WADLOPEN. Doe dit nooit op eigen 
houtje; het is verboden, maar bovendien levensgevaarlijk. Dit kan alleen met een 
vertrouwde organisatie en dus goed opgeleide en ervaren gidsen. Werkgroep 
Activiteiten Wijnjewoude biedt de mogelijkheid om samen met wadloopcentrum 
Pieterburen deze oversteek op een verantwoorde en veilige manier te volbrengen. 
De tocht gaat van Holwerd naar Ameland, een prachtige tocht van ongeveer 3,5 uur 
lopen over afwisselend wad. De tocht zal plaats vinden in mei/juni 2009. De exacte 
datum en kosten zullen bij opgave bekend worden gemaakt. 
Opgave voor 1 maart 2009.

Contactpersoon Siebo Groenewold tel. 0516-481878.    

Vogelbescherming Nederland

Kijk live mee in acht vogelnesten beste vogellief-hebber, Ze zijn er weer: de webcams 
van Vogel-bescherming! We volgen de vogels terwijl ze nestelen, broeden en hun 
jongen voeden. En natuurlijk hopen we de jongen ook weer te zien uitvliegen. Dit jaar 
staan er maar liefst acht webcams opgesteld. Opnieuw kunnen we genieten van de 
steenuil en torenvalk, vaste bewoners van een erf in Overijssel. 
De lepelaars en grote sterns op Texel zijn weer van de partij. En we volgen de 
mysterieuze ijsvogel. Lukt het deze lente wel hem in het nest te filmen? Terug van 
weggeweest zijn ook de ooievaar en de slechtvalk. De grote nieuwkomer is de 
koolmees, gefilmd in de tuin van Vogelbescherming. 
Kom snel kijken op www.beleefdelente.nl.



Paas Workshop

In augustus 2009 ga ik voor een werkproject 3 weken naar Malawi om daar o.a. 
huizen te bouwen voor en samen met de plaatselijke bevolking.
Om deze reis te financieren organiseer ik de komende maanden diverse activiteiten, 
dus u zult vaker van mij horen!
Zo kunt u zich opgeven voor het maken van een leuke paasdecoratie voor zowel 
binnen als buiten te gebruiken.                                                                   
                                                              

     Kosten € 15,- incl. materiaal en koffie/ thee

U kunt zich opgeven op 1 van de volgende data:
donderdagavond 2 april 19.30 uur
zaterdagmorgen 4 april 9.30 uur
maandagavond 6 april 19. 30 uur 
dinsdagavond 7 april 19.30 uur

U kunt zich opgeven bij:
familie Bouma, tel. 0516-481855, Weinterp 47 Wijnjewoude

Lieneke Bouma.

lienekebouma_6@hotmail.com

Nieuws van de Werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o.

Opbrengst van de collecte.
De collecte voor Amnesty International 2009, die in de dorpen Bakkeveen, 
Wijnjewoude, Ureterp en Siegerswoude werd gehouden was wederom succesvol en 
heeft het volgende opgebracht: € 1.250,92
(Ureterp: € 409,54; Siegerswoude: € 299,99; Bakkeveen en Wijnjewoude: € 541,39)

Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty 
alle vrijwilligers die in weer en wind hebben gecollecteerd voor hun enthousiaste inzet.

Het was de zevende keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een 
landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty van groot belang. De 
mensenrechtenorganisatie is volstrekt onafhankelijk en voor haar werk grotendeels 
afhankelijk van giften van particulieren. Heeft u de collectant gemist? U kunt een gift 
overmaken op gironummer 454.000 t.n.v. Amnesty International te Amsterdam.

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

Een man maakt je eerst het hof en 
leid je dan om de tuin. 

mailto:lienekebouma_6@hotmail.com


Volleybalvereniging DWS

In verband met de musical Mozes in de Swingel moeten de wedstrijden van de dames 
op 2 april plaatsvinden in Harkema. 
Volleybalvereniging DWS zoekt voor de maandagavond nog een trainer: voor meer 
informatie bel Dita Stienstra 0516-480606 of Carolien de Lange 0516-480858

Standen:
deDames 1 7  plaats
steDames 2 8  plaats

deHeren 1 12  plaats
deHeren 2 11  plaats

De Balsponsor van de maand februari was Kapsalon 't Leantsje
De Balsponsor voor de maand maart is Huisartsenpraktijk Wijnjewoude.

Wedstrijdschema

Donderdag 12 maart
19.15 uur. DWS ds 2 - VCS ds 2 de Swingel
20.15 uur. DWS hs 1 - ODS hs2 de Swingel
20.15 uur. SV Oerterp ds 2 - DWS ds 1 de Wier
20.15 uur. DWS hs 2 - Turfstekers hs 5 Sportcentrum Drachten

Donderdag 19 maart
19.15 uur. DWS ds 1 - HVC ds 2 de Swingel
20.15 uur. DWS ds 2 - SV Suameer ds 2 de Swingel
21.15 uur. Wez Handich hs1 - DWS hs 1 Fûgelkamp
21.15 uur. VV Bakkeveen hs2 - DWS hs 2 De Holten

Donderdag 26 maart
19.15 uur. DWS hs 2 - ODS hs 4 de Swingel
20.15 uur DWS hs 1 - Hujades hs 3 de Swingel
21.15 uur. HVC ds 4 - DWS ds 2 Fûgelkamp
21.15 uur. HVC ds 3 - DWS ds 1 Fûgelkamp

Donderdag 2 april
19.15 uur. DWS ds 2 - Suameer ds 1 Harkema
19.15 uur. DFS hs 2 - DWS hs 1 Westermar
20.15 uur DWS ds 1 - SC Boornbergum ds1 Harkema
20.15 uur De Roeken dv hs3 - DWS hs2 de Doelstien

Donderdag 16 april
19.15 uur VV DSO ds 3 - DWS ds 2 de Swingel
20.15 uur. DWS hs 1 - SCS hs 1 de Swingel
21.15 uur. DFS ds 2 - DWS ds 1 Westermar
21.15 uur. DWS hs2 - DFS hs 3 Westermar



Activiteiten Witte Kerk Hemrik 

Maart is alweer de laatste maand van het activiteitenseizoen 2008-2009 van de Witte 
Kerk Hemrik. Geniet daarom nog extra van het gevarieerde aanbod muziek en lezingen 
die op het programma staan! Voor elke activiteit geldt: aanvang 15:00 uur. Entree €5,00 
euro p.p. inclusief koffie/thee, t/m 12 jaar €1,00 p.p. tenzij anders vermeld. We zien u 
graag bij één van onze voorstellingen!

8 maart - De Baggelbaksjongers
De Baggelbaksjongers (het koor van 
museum It Damshus uit Nij Beets) zingen 
onder leiding van Willem Zijlstra Friese 
volksliedjes over de geschiedenis van het 
veen, Nij Beets en strijdliederen.

11 maart – Lezing “Kunst en religie in 
Friesland”

Huub Mous is kunsthistoricus, publicist en 
schrijver van het boek: De kleur van 
Friesland, beeldende kunst na 1945. 
Aanvang: 20:00 uur, entree: € 2,50 inclu-
sief koffie/thee.   

15 maart - Noordelijk 
trombonekwartet Bonebrass

Het Noordelijk trombonekwartet Bone-
brass brengt een gevarieerd programma 
met klassieke muziek (o.a. Brückner), 
maar ook met lichtere muziek (o.a. Gersh-
win). Het 10-jarig jubileum is gevierd met 
een optreden in het Concert-gebouw. 
Voor meer info www.bonebrass.nl

22 maart - Blokfluitensemble 
Aperitief en duo Subtiel

De bespeelsters van de blokfluiten spelen 
in verschillende combinaties met de 
Keltische harp, variërend van solo tot 5-
stemmige muziek uit diverse tijden.
Aanvang: 10:30 uur

25 maart – Lezing “Kunst en religie: 
elkaars concurrenten?”

Hans Jonker, predikant van de prote-
stantse gemeentes Langezwaag, Hemrik 
en Lippenhuizen, gespecialiseerd in kerk 
en kunst. 
Aanvang: 20:00 uur, entree: € 2,50 
inclusief koffie/thee.   

29 maart - Fries jongerenkoor
Jong talent van 15-25 jaar, onder leiding 
van David van Roijen, trakteert ons en-
thousiast op een programma met klas-
sieke muziek.

Reserveren of meer informatie? 
Kijk op www.wittekerkhemrik.nl !

Toen ik de prijs van de sla zag, 
kreeg ik een krop in de keel.



Jongeren op reis met museum Opsterlân air

Museum Opsterlân heeft de afgelopen maanden een stageplaats geboden aan Nina 
Visser, leerling kunsteducatie aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden. Nina's 
stageopdracht – een museum kijkwijzer ontwikkelen, die aansluit bij de leefwereld van 
jongeren – was iets dat het Gorredijkster museum nog zocht voor haar 
educatieprogramma. Uit onderzoek bleek dat de jongeren wel op school de nodige 
informatie voor een bezoek meekrijgen, maar eenmaal in het museum vonden ze het 
moeilijk om een keuze te maken en zich zelfstandig te verdiepen in de materie die een 
museum biedt. Nina Visser's afgeronde product -- Op reis met Museum Opsterlân Air -- 
lost deze problematiek op. 

 Vanaf nu kan de VMBO leerling voor het 
vak Cultureel Kunstzinnige Vorming 
(CKV) een reis 'boeken' met zijn CJP-pas 
bij de museumbalie. Elke leerling krijgt 
een vliegticket voor de geboekte reis en 
een glossy tijdschrift mee, met allerlei 
achtergrondinformatie over het verleden 
van Opsterland, het socialisme en het 
werken in het veen. En zo gaan de 
leerlingen op reis en ontdekken ze hoe 
deze leefomstandigheden waren. Ze 
geven antwoorden op vragen, formuleren 
hun mening hierin en kunnen zelf een 
woning bouwen met materiaal, dat in het 
museum klaar ligt. Het vliegticket wordt 
behouden voor het verslag, dat zowel in 
het museum als terug op school gemaakt 
kan worden.

Een aantal leerlingen van de Burge-
meester Harmsmaschool te Gorredijk 
heeft in een try-out deze reis succesvol 
volbracht. Als echte kritische reizigers zijn 
ze op weg in het museum gegaan. De 
leerlingen hebben gekeken naar de 
bruikbaarheid, de moeilijkheidsgraad en 
de betekenis van de kijkwijzer. Met de 
kanttekeningen van deze leerlingen is het 
geheel definitief aangepast en op maat 
gemaakt.

Deze CKV kijkwijzer kan behalve indivi-
dueel ook gebruikt worden voor een 
museumbezoek met kleine groepen of 
met de gehele schoolklas aan Museum 
Opsterlân.

Openingstijden Museum Opsterland:
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur
Zaterdag van 13.00 – 16.00 uur

Voor meer informatie:
Museum Opsterland
Hoofdstraat 59 Gorredijk
Tel. 0513 – 46 29 30
museumopsterland@planet.nl 
www.museumopsterland.nl 

Uitnodiging:
Thema-avond met informatie en 

discussie voor leden en 
belangstellenden 

“Natura 2000”

Maandag 9 maart a.s. 20.00 uur 
MFC De Wier

De Telle 21 te Ureterp

Deze avond is georganiseerd in 
samenwerking met de LTO-Noord 

afdeling Opsterland. 



Prikbord
Modellen

Mijn naam is Lennie Beenen en ik doe de 
kappersopleiding op de ROC Friese 
Poort te Leeuwarden. Ik ben in augustus 
2008 begonnen met deze opleiding.  Bij 
deze opleiding heb ik veel modellen nodig 
die ik moet knippen. U kunt dan een 
afspraak bij me maken en ik knip u gratis!  
Waar: ROC Friese Poort 
Wilaardenburen 1 Leeuwarden
       
Wanneer: Elke donderdag van 9.15 tot 
13.30 uur. Ook heb ik op mijn stage-adres 
veel modellen nodig! Waar: K&F Hair-
style,  Stipeplein 1 Oosterwolde.
Wanneer: Elke dinsdag van 9.00 tot 
17.30.

Vanaf april is het elke dinsdag en woens-
dag. Als u op één van deze dagen dan niet 
kunt, dan kan het altijd nog op een 
donderdag avond of op een zaterdag. 
Dus wilt u een gratis knipbeurt?  Mail dan 
naar: , of bel 
mij op het onderstaande  nummer.
Met vriendelijke groet,
Lennie Beenen
Tel: 0516-481952
Mob: 0629287645

Lennie1991@hotmail.com

Te koop

Te koop aangeboden, logeerbed en stret- 
cher. Tel. 481391

Gezocht:
Enthousiaste bestuursleden M/V voor 
stichting Jongerenhonk Wijnjewoude, 
voor meer informatie: Fokje Meijer, secre-
taris Russchenreed 24 tel. 0516 - 48 14 79 
(na 18.30 uur).
 

Gevonden: 
een strippenkaart.
Inlichtingen: Pieter van Leeuwen, 
Welfingstrjitte 40, tel. 480970

Workshop voorjaar
 
Een voorjaarschaal bekleed met takken 
lentebloemen en bollen, een leuk geheel 
met alvast een knipoog naar de paas-
dagen.
 
Datum; 31 maart en 1 april
Aanvang; 20.00 uur
Prijs: € 18,95

 
Voor opgave en of vragen:

Bloemen & Kadohuis Wilma 
tel. 0516 480668

't Achterom-winkeltje

't Achterom-winkeltje aan de Tsjerkewâl 18 te Bakkeveen houdt dit jaar weer 2 
dagen om de overjarige artikelen met extra hoge korting te verkopen.
“it sil heve” op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart van 9 tot 18 uur
Ook hebben we dan weer veel nieuwe producten binnen gekregen.

deTevens gaat de verkoop van 2  hands artikelen zoals: boeken, LP's, kindervideo's, 
speelgoed en oude ansichtkaarten enz. gewoon door.

De opbrengst is voor onze arme naaste! Wilt u op een ander tijdstip langs komen?
                                                                       

 Bel dan 0516-541369

mailto:Lennie1991@hotmail.com


Bloeddonors gezocht

De bloedbank is op zoek naar nieuwe donoren. Bent u tussen de 18 en 65 jaar, goed 
gezond en minimaal 50 kg, dan kunt u bloed geven na een medische keuring. 
Tegenwoordig hanteert de bloedbank twee soorten donors: volbloeddonoren en 
plasmadonoren. Deze laatsten krijgen het bloed terug. Van het plasma (het vocht in het 
bloed) worden medicijnen gemaakt. Bloed doet leven! Wilt u er meer over weten, kijk 
dan op www.sanquin.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden als donor. U kunt zich ook 
schriftelijk aanmelden. Bloedgeven kan in Drachten (elke week), maar ook in Gorredijk 
of Oosterwolde, maar daar is het maar enkele keren per jaar.

Musical "Mozes" in Wijnjewoude

Een enthousiaste groep mensen uit Wijnje-woude e.o. voeren op 3, 4 en 5 april de 
musical Mozes in Wijnjewoude op!
De regie is in handen van Hans Jonker.

Het verhaal van Mozes is vol van contras-ten, maar bovenal een verhaal over iden-
titeit. Mozes, zowel Hebreeër als Egypte-naar, die het volk Israël naar een beloofd land 
brengt.
Een oud verhaal met een eigentijdse boodschap in deze musical!

De uitvoeringen zijn op vrijdag 3 en zaterdag 4 april om 20.00 uur en zondag 5 april om 
15.30 en 20.00 uur in mfc de Swingel,  Mr. Geertswei  4 in Wijnjewoude.

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij: 
- Spar,  Wijnjewoude
- Bakkerij v.d. Molen, Wijnjewoude
- Mfc de Swingel,  Wijnjewoude
- Musicalcomm. Bertha Langhout,  Wijnjewoude tel: 0516-481772

De toegangsprijs(incl. consumptie) in de voorverkoop is € 8.00 voor volwassenen en 
€ 4.00 voor kinderen tot 12 jr. Aan de zaal: € 10.00 en € 5.00 

Meer informatie kunt u krijgen bij: Bertha Langhout, tel: 481772 / Jeannet Rozema 
tel: 541086 en op www.musicalwijnjewoude.nl

Van mensen die nooit wat geven, 
daar krijg ik wat van. 



Uitnodiging gezinsdienst

Hierbij nodigen wij iedereen uit voor de speciale gezindienst op d.v. zondag 8 maart a.s. 
samen met mensen met een verstandelijke beperking. Deze dienst wordt gehouden in 
de Gereformeerde kerk te Wijnjewoude en begint om 14.00 uur.
In deze dienst gaat voor da. F. Wesseling uit de Tike.
Het thema van deze dienst is “Op weg naar Mozes”. Muzikale medewerking wordt 
verleend door  “t Ljocht Beaken” uit Haulerwijk/ Waskemeer.

Iedereen is van harte uitgenodigd deze dienst mee te vieren.

Na de dienst is er gelegenheid koffie te drinken.

Commissie aangepaste dienst,
Geref. Kerk Wijnjewoude.

Openluchtzwembad Dúndelle

Open vanaf zaterdag 25 april 13.00 uur.

Het is inmiddels weer maart en bij het zwembad zijn we weer begonnen met de 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Naast de normale schoon en onderhoudswerkzaamheden, worden er nieuwe 
zonnecollectoren geplaatst op het dak van het MFC om het zwembadwater te 
verwarmen.
Tevens zullen er nieuwe speeltoestellen komen op de speelweide.

Zwemabonnementen:
Vanaf  2 april kunt u ze kopen op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 
17.00 uur  aan  de kassa van het zwembad voor de voorverkoopprijs .

Zwemlessen:
Inschrijven voor de zwemlessen kan op dinsdag 14 april van 13.00 – 19.00 uur.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.dundelle.nl of bellen met 0516 541493

Ze heeft dikke billen, 
maar ze zit er niet mee. 



Handjeklap

De  titel van dit verhaaltje doet vermoeden dat het een spelletje betreft en eigenlijk is dat 
ook zo. Wel een spel met een serieuze achtergrond dat in volle overtuiging gespeeld 
werd en nog steeds waargenomen kan worden.

Het gaat over de handel en dan met name 
de kooplieden in de veehandel. Een 
uitstervend ras als je sommige landbouw-
bladen moet geloven. 
Waar het gebruik van het elkaar in de 
hand klappen bij het loven en bieden toe 
dient, is mij niet bekend. Een ingewijde zal 
het zeker weten. Dus graag een reactie uit 
de gelederen van de kooplieden welke 
Wijnjewoude nog steeds rijk is en zolang 
er handel is ook wel zal blijven.

Ooit moet er in het oude Duurswoude 
wekelijks ook een veemarkt plaats heb-
ben gevonden. Daarvan is de naam van 
de hoofdstraat de Merkebuorren een 
afgeleide. Het is te lang geleden om ware 
verhalen over deze markt op te diepen en 
om uit te weiden over de huidige handel 
en wandel der kooplieden is te vers. 
Daartussen ligt echter een periode rijk 
aan koopmannenhistorie uit deze omstre-
ken om wat over te vertellen.

Markante figuren waren het meestal de 
veekooplui die de boer op gingen om de 
beesten op te kopen die vetgemest, 
overtallig of om een andere reden van het 
bedrijf moesten vertrekken. Op de markt 
werd vervolgens getracht het beest tegen 
een hogere prijs door te verkopen. 
Heel wat kooplui werden en worden 
momenteel nog bij de voornaam ge-
noemd met een andere aanduiding als 
hun achternaam. Vaak afgeleid van een 
persoonlijk kenmerk.
De ongekroonde koning onder de 
kooplieden in Friesland is zonder meer 
Jan (Bleatekop) de Vries van Hoornster-
zwaag. Deze ruim negentiger dankt zijn 
erenaam aan het feit dat hij nooit een pet 
of hoed droeg in een tijd dat een ieder 

ander dat wel had. Andere benamingen 
van kooplui uit de Friese Zuid Oosthoek 
waren Swarte Jappie, Reade Jappie, 
Grútte Geert, met allemaal ook de Vries 
als achternaam. De haarkleur en postuur 
verklaarden de bijnaam. Een achternaam 
verbasterde ook wel tot bijnaam, zo 
gingen de gebroeders de Haan uit de 
buurt van Drachten als de Hoantsjes door 
het leven. Jelle, Jeen en Tabe. De één wat 
succesvoller dan de ander. Elke koopman 
had meestal zijn eigen specialiteit in 
diersoort zoals koeien, varkens en big-
gen, kippen en konijnen, nuchtere kalve-
ren die zo snel mogelijk naar de eerstvol-
gende markt gingen en dan was er nog de 
paardenhandel, een vak apart. 

De genoemde kooplieden kwamen van 
andere dorpen uit de omgeving, maar 
Wijnjeterp-Duurswoude telde zeker ook 
een aantal die dit eerzame beroep 
uitoefenden. Zo was er Lytse Brand die 
hoofdzakelijk in varkens en biggen 
handelde. Hij woonde in het mooie witte 
huis met de kleurige blinden op de 
Driehoek, nu het huis van Bonnie v/d 
Spoel. Zijn officiële naam was Hildebrand 
van der Meulen maar dat wisten we 
nauwelijks. 
Het was nog in de gemoedelijke tijd dat hij 
op zijn fiets zonder bagagedrager, omdat 
hij een achteropstap had, de boer op ging 
om handel. Was er handel en de boer 
ergens op het land aan het werk, dan 
werd deze door een gezinslid opgehaald. 
Ondertussen vermaakte hij de anderen 
zolang door het nabootsen van dieren-
geluiden. Hij klom op een verhoging en 
kraaide, blafte, knorde, hinnikte en mi-
auwde er lustig op los, tot de tijd dat de 
boer er was. Konden ze het niet eens 



worden over de prijs, even goeie vrienden 
want tijd koste toen nog geen geld. De 
gemoedelijkheid van toen zorgde ook dat 
hij gezamenlijk met compagnon Gooitsen 
Stoker, die voornamelijk in kippen en 
konijnen handelde, de streek op ging. Met 
zijn tweeën op pad was toch veel gezelli-
ger. De sneldienst werden ze wel eens 
een beetje plagend genoemd na het 
voorval dat ze zelf  wereldkundig maak-
ten. Op de toen nog onverharde Balkweg 
van Donkerbroek naar Makkinga vielen 
ze gezamenlijk om met de fiets. Drie 
oorzaken, te weinig snelheid, het was 
loom warm weer en het mulle zand, waren 
de boosdoeners.
Sip Rozema zorgde voor ophef, in het 
hoofdzakelijk agrarische Duurswoude, 
door als eerste een puike melkkoe te 
kopen voor het magische bedrag van 
duizend gulden. Duurswoude stond op 
zijn grondvesten te trillen van zo'n enorm 
bedrag. Louw Monderman handelde in 
nuchtere kalveren en ook wel in kippen en 
konijnen. Gevangen Mollen kon je daar 
ook afleveren, hun velletje bracht soms 
wel het mooie zakcentje van twee tot vier 
dubbeltjes op. Eise Fokkema van de 
Poastwei zorgde dat de nuchtere kalve-
ren van Wijnjeterp op de markt belandden 
en zorgde ervoor dat wild, zoals hazen en 
konijnen, fazanten en patrijzen, eenden 
en ganzen, zowel met als zonder vergun-
ning verkregen, ter bestemder plekke 
kwam.

De markantste koopman was echter 
Mearten Kamminga, met zijn forse ge-
stalte niet over het hoofd te zien. Dikke 
Mearten, niet beledigend bedoeld, maar 
de benaming lag voor de hand. Hij kon zo 
genoeglijk leunen tegen de voorgevel van 
zijn woning, nu de winkel van kleindochter 
Sippie en Michiel Postma, waar een paar 
Lindebomen vlak voor stonden, dienend 
als zonnescherm. Dat het niet altijd 
gemoedelijkheid troef was toentertijd, 
zoals eerder in dit verhaal verteld, blijkt uit 
het volgende voorval. Mijn vader en 
Kamminga konden niet door één deur. Ze 
hadden „spul” zoals dat toen zo mooi 
heette en ze groetten elkaar niet meer. Op 
een mooie zomerzondagmorgen werd 
dat door Kamminga zeer duidelijk onder-
streept. Mijn ouders gingen die dag al 
vroeg op pad naar familie elders. Een dag 
te praten dus. Toen ze op de fiets voorbij 
het huis van Kamminga kwamen had 
deze zich daar net in zijn favoriete hou-
ding geïnstalleerd. Dit was leunend met 
zijn rug half in het kozijn van de voorgevel 
en met zijn voeten steunend een half 
metertje van de grond tegen één van de 
Linde's. Tijdens het voorbijgaan van mijn 
ouders zei hij, mijn vader volkomen 
negerend, met luide stem „Goeiemorgen  
vrouw van der Veen wat is't in prachtich 
waar no”. „It kin net better”, was het 
wederwoord van mijn moeder. Mijn vader 
zal vast de andere kant opgekeken heb-
ben.

Durk.

Wordt vervolgd.



Subsidie aanvraag voor Projectgroep 
Gezamenlijke Speeltuinen Wijnjewoude.

 
Plaatselijk Belang van Wijnewoude heeft namens de Projectgroep Gezamenlijke 
Speeltuinen Wijnjewoude een verzoek ingediend bij het college van B en W van de 
gemeente Opsterland voor een subsidie á € 17.500,-. Dit om kwaliteitsverbetering van de 
speeltuinen te kunnen realiseren.  De gemeente heeft laten weten het een professioneel 
plan te vinden. Het heeft het verzoek in behandeling genomen. De eerste berichten zijn 
positief. 
 
In 2007 / 2008 heeft de projectgroep de 
wensen van de inwoners, ook van de 
kinderen uit Wijnjewoude geïnventariseerd. 
Aan de hand daarvan wil de projectgroep dit 
voorjaar graag starten met de herinrichting 
van de speeltuinen. Hierbij zullen ook 
voorzieningen voor minder mobiele kinde-
ren worden gerealiseerd.
In 1997 trad het besluit Veiligheid Attractie 
en Speeltoestellen in werking. Deze 
rijksregelgeving heeft tot doel de veiligheid 
van speelobjecten te verbeteren. Dit heeft 
gevolgen voor de levenscyclus van speel-
toestellen en voor de investeringskosten 
van de speeltuinen. Waar een speeltoestel 
een aantal jaren gelden door inwoners zelf 
in elkaar kon worden geknutseld, moet het 
nu voldoen aan strenge eisen en keuringen. 
Dit maakt dat de kosten enorm zijn geste-
gen. Voor de inrichting van goede, veilige 
en gevarieerde speeltuinen in Wijnjewoude 
heeft de projectgroep tenminste € 4.4000,- 

nodig. Er zijn het afgelopen jaar een aantal 
acties op touw gezet, waaronder een 
bloembollenactie, flessenactie en een 
stand op de Willedei. De projectgroep blijft 
creatief in het vinden van mogelijkheden om 
meer geld in te zamelen. Daarover zal in 
een volgend artikel meer informatie ver-
schijnen. Ook zullen er fondsen worden 
aangeschreven met het verzoek een 
bijdrage te leveren.
 Bij deze vraagt de projectgroep steun van 
alle inwoners; ouders, grootouders, vereni-
gingen en bedrijven in Wijnjewoude in de 
vorm van een financiële bijdrage. Gelukkig 
hebben de eerste sponsoren zich gemeld, 
hartelijk dank daarvoor. 
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnum-
mer 1391 04461 t.n.v. PB speeltuinactie.
 
Voor creatieve ideeën, vragen en opmer-
kingen kunt u contact opnemen met 
L. Vroege tel 0516 - 480800 (met name 's 
avonds bereikbaar). 

Namens de projectgroep,
Willy de Haan



Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Maart    
   8   9.30 uur Ds. W.B. van der Wal. 

14.00 uur Ds. L.G. van der Heide
11 19.00 uur Ds. W.B. van der Wal.
15   9.30 uur Leesdienst

14.00 uur Ds. W.B. van der Wal.
22   9.30 uur Ds. W.B. van der Wal.

14.00 uur Ds. H. Boersma
29   9.30 uur Ds. Cnossen

14.00 uur Ds. W.B. van der Wal.
April
  5   9.30 uur Ds. Tempelman

16.30 uur Ds. Prins

                                  
Gereformeerde Kerk

Maart  
 1 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum.

13.45 uur. ds. L. Kramer, Zwaagwesteinde.
 8 09.30 uur. da. H. de Kok - Mellema, Diever.

14.00 uur. da. F. Wesseling, De Tike, Aangepaste gezinsdienst.
M.m.v. Shantykoor “ Ljochtbeaken “ van Haulerwijk / Waskemeer.

11 19.30 uur. Biddag voor Gewas en Arbeid
ds. A. Elverdink, Jistrum, gezamenlijk met Hemrik.  

15 09.30 uur. ds. G. C. van Rheenen, Drachten.
13.45 uur. ds. F. de Jong, Drachten.                                                                                            

22     09.30 uur.       dhr. J. H. Brouwer, Rouveen, gezamenlijk met Hemik.
13.45 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum.

29 09.30 uur. ds. P. Rozeboom, Wolvega.
13.45 uur. da. G. Martens, Bonte Bok.

April
 5         09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Voorber. Heilig Avondmaal.

13.45 uur. ds. S. Poelman, Harlingen.

Hervormde Gemeente

Maart
   8   9.30 uur Duurswoude Ds. F. Stevens, Hoogeveen 3e Lijdenszondag

13.45 uur Duurswoude Ds. H. Poot , Oldemarkt
11 19.30 uur Duurswoude Ds. J. H. Dekkers, Wierden Bidstond
15   9.30 uur Duurswoude Dhr. F. Verkade, Hoogeveen 4e Lijdenszondag

13.45 uur Duurswoude Dhr. F. Verkade, Hoogeveen    
22   9.30 uur Duurswoude Ds. G. H. Koppelman, Wapenveld 5e Lijdenszondag

13.45 uur Duurswoude Ds. T. A. Eijsenga, Kampen   
29   9.30 uur Duurswoude Ds. J. H. Dekkers,  Wierden 6e Lijdenszondag

13.45 uur Duurswoude Ds. K. de Graaf, Kallenkote



Dorpsagenda

Maart
7 Optreden Maria van der Meulen en Jan Andries Dijkstra. 

Aanvang 20:00 uur in de Witte Kerk te Hemrik.
6 Jongerenwerk: Meidenavond
6 Schutjassen in de O.D.V. kantine.
8 Gezinsdienst in de Ger. Kerk samen met mensen met een verstandelijke 

beperking.
8 Optreden De Baggelbaksjongers in de Witte Kerk te Hemrik.
9 Bijeenkomst Natura 2000 in de Wier te Ureterp, aanvang 20.00 uur.
9 Ledenvergadering van de V.V.V. Aanvang 20:00 uur bij café de Alde Merke.

12 Soos spelletjesmiddag in de Bining te Hemrik
14 Uitvoering van de drumband en muziekvereniging “Eensgezindheid” te Hemrik 

om 20:00 uur  in MFC de Bining.
16 Ledenvergadering E.D.D. 20.00 uur in de Swingel
17 Klaverjassen in café de Alde Merke
17 Jongerenwerk: Meidenavond
18 BvPF. Geschiedenis van Wijnjewoude door de eeuwen heen.
23 Ledenvergadering Plaatselijk Belang aanvang 20:00 uur in MFC de Swingel.
26 Paaspakketten inleveren voor Polen
26 Ouderensoos. Dhr. v Nieff uit Vries met dia's natuurgebied Drentse Aa.
28 Jongerenwerk: Groepsactiviteit

April
1 Rommelmarkt op het evenemententerrein.
1 Roefeldag
3 Schutjassen in de O.D.V. kantine

2, 4, 6, en 8 Paasworkshop bij Leny Bouma
3, 4 en 5 Musical Mozes in de Swingel

7 Klaverjassen in café de Alde Merke
15 Dagboottocht Zonnebloem
22 BvPF. De skriuwster Wieke de Haan fertelt ús oer har boek "Echt moai". 



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.

Vroeger was het gewoon Oom Agent
En werd gewoon achter boeven aangerend
Maar nu proberen ze zelfs met rolschaatsen

Het geboefte achter de tralies te plaatsen
Maar door celtekort is dit een gebed zonder end.


