Van de redactie
Berichten van
Redactie "de Bân”
Plaatselijk Belang.

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

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

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

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.
De volgende Bân verschijnt op zaterdag
3 juni. De Bân is ook te vinden op
www.wijnjewoude.net
Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de
Bân inleveren?
Bij voorkeur als rtf bestand via email
deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 27 mei 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op
donderdag 25 mei binnen zijn bij Klaasje
van der Woude, te Nijenhuiswei 10
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij
helaas niet meer plaatsen.
Klachten over de bezorging kunt u
melden bij: Annie Posthumus tel. 481381
Voor vragen en of inlichtingen over
advertenties kunt u terecht bij:
K. Greidanus

In praatsje by it
plaatsje
"Wijnjewoude kan er weer een jaar tegen,
de boze geesten zijn verdreven".

Ledenvergadering
De ledenvergadering op 28 maart werd
met 50 leden goed bezocht. De
onderwerpen die met name aan de orde
kwamen waren het kunstwerk op het nieuwe plein aan de Mr. Geertswei en het
Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP)
Door het bestuur werd aangegeven waar
het zich het afgelopen jaar mee heeft
beziggehouden en als nieuw lid van het
bestuur werd Aldert Voolsta gekozen, in
de plaats van Haaije Bruinsma, die na 9
jaar afscheid nam. Tijdens de rondvraag
werden diverse onderwerpen aan de orde
gesteld.
Met betrekking tot het kunstwerk werd
door voorzitter Jan Bakker uitgelegd dat
we blij zijn met de aanleg van het plein
aan de Mr. Geertswei, maar dat het een
teleurstelling is dat het kunstwerk het kind
van de rekening is geworden. Het bestuur vindt dat het kunstwerk er moet
komen en heeft Joop van Bergen opdracht gegeven een ontwerp te maken.
Joop van Bergen kreeg de gelegenheid
het ontwerp toe te lichten.
In zijn uitleg over het meegenomen
ontwerp voor een beeld gaf Joop van
Bergen aan dat het ontwerp iets zegt over
de kwaliteit van Wijnjewoude. Hij vindt dat
je de kwaliteit van een dorp kunt afmeten
aan hoe mensen met elkaar omgaan. In
Wijnjewoude ervaart hij de omgang als
vriendelijk, wat o.a. blijkt uit het gegeven
dat mensen elkaar nog groeten. In het
beeld zie je 2 figuren, die de bebouwing
dragen, wat betekent dat het dorp wordt
gedragen door de inwoners. Het beeld is
herkenbaar, maar ook geabstraheerd.
Het wordt een open beeld waar doorheen
kan worden gekeken, uitgevoerd in
zandgegoten brons. Het wordt omstreeks
1,30 meter hoog en komt op een sokkel

van 1 meter. De reacties van de leden
gaven het bestuur het vertrouwen om
door te gaan met de plannen voor het
kunstwerk. Hierover leeft u elders in deze
Bân meer.
Door de heer J. Otten van de gemeente
en mevr. Oldengarm van St. de Ploeg
werd uitleg gegeven over het Integraal
Dorpsontwikkelingsplan (IDOP). De heer
Otten gaf aan dat het huidige dorpenbeleid in 2002 door de gemeente is
gestart, met als uitgangspunt dat de
kwaliteit van het leven in de dorpen een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van
overheid en bewoners. De gemeente wil
naar een situatie waarin de bevolking
aangeeft wat belangrijk is voor het dorp.
De pilot voor een IDOP in Wijnjewoude is
iets nieuws. Als de pilot slaagt wordt deze
wijze van werken misschien ook in andere
dorpen toegepast.
Mevr. W. Oldengarm van St. de Ploeg, het
opbouwwerk in Opsterland, gaf aan dat
het doel van de IDOP is te bepalen hoe
Wijnjewoude er over circa 4 jaar uit moet
zien. De partijen die hierin meedoen zijn
de bewoners, die bouwstenen aandragen, Plaatselijk Belang, die kennis heeft
van het dorp, de verenigingen, de
gemeente, die kennis van thema's heeft,
het opbouwwerk, dat kennis heeft van het
ondersteunen van bewoners, en het LCO,
het Landelijk Centrum Opbouwwerk, dat
het proces zal ondersteunen.
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Na de uitleg was er, bij wijze van aftrap
voor de IDOP, gelegenheid over een
aantal stellingen in groepsverband te
praten (gehandicapten en minder
mobiele ouderen kunnen zich goed
redden in Wijnjewoude, wij houden te
weinig rekening met onze jongeren,
eenzaamheid is ook een probleem van
het dorp?, moet ons dorp groeien of zo
blijven en toerisme moet in ons dorp beter
worden ontwikkeld).
De volledige notulen kunt u binnenkort
lezen op www.wijnjewoude.net.
Visuele versmalling Merkebuorren
In 1999 is op de Merkebuorren een
reconstructie uitgevoerd, waarbij een
visuele versmalling van de rijbaan is
aangebracht. Zoals bekend is dit niet
goed geslaagd. Dit hebben we ook
meerdere malen bij de gemeente onder
de aandacht gebracht.
Van de gemeente hebben we nu bericht
gekregen dat de Merkebuorren nog dit
voorjaar zal worden opgeknapt, waarbij
een rode strook asfalt (kantstrook) van 85
cm breed aan beide kanten van de weg
wordt aangebracht. De gemeente
verzekert ons dat een kantstrook in rood
asfalt de komende 15 jaar een constant
kleur- en structuurbehoud waarborgt.

Samen een toekomst plan maken voor ons dorp!
Informatie over IDOP
(Integraal DorpsOntwikkelingsPlan)
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het dorp worden gepresenteerd. Al die
deelplannen vormen met elkaar het IDOP.
Daarna kan begonnen worden met de
uitvoering.

Maar, zover zijn we nog niet want : veel
hangt van u zelf af….
De bedoeling is zoveel mogelijk inwoners
en instellingen, verenigingen bij de plannen te betrekken. Het hangt dus ook grotendeels van u zelf af hoe de toekomst
van uw dorp de komende jaren er uit gaat
zien.

Heeft u ideeën, opmerkingen?
We willen dat graag van u horen!
U kunt contact opnemen met de volgende
personen:
Begeleidingsgroep IDOP:
Jeannet Rozema
Meintjse Nust
Aldert Voolstra
Willie Oldengarm

Kunstwerk op het plein
Bij de Meester Geertswei.
Op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang van 28 maart
jl. is een ontwerp van een kunstwerk voor ons dorp
gepresenteerd door Joop van Bergen. De duidelijke
motieven en achtergrond waarop de vorm van het beeld is
gebaseerd werd enthousiast weergegeven.
Gezien de positieve reacties van de aanwezigen en ook het
eigen goede gevoel van het bestuur en de werkgroep is
besloten om met het realiseren van het plan door te gaan.
Wij streven ernaar dat het kustwerk op of rond de Willedei
klaar is.
Financieel moeten wij als inwoners van
Wijnjewoude de kosten van het kunstwerk grotendeels zelf dragen. Aan het
kunstwerk hangt een kostenplaatje van
€ 15.000,-- Zoals het er nu voorstaat
moeten we nog € 8000,-- tot € 10.000,-- bij
elkaar zien te krijgen. In de week van 22
tot 27 mei houden we een huis-aan-huis
actie met intekenlijsten. Ook is het
mogelijk een bijdrage te geven via een
machtigingsformulier. Omdat het ontwerp
van het kunstwerk met veel enthousiasme is ontvangen, hopen wij het geld met
deze actie binnen te krijgen.
De werkgroep heeft heel wat pogingen in
het werk gesteld om geld binnen te slepen
voor het kunstwerk. Vele fondsen zijn
door ons aangeschreven. De resultaten
waren zonder meer teleurstellend.
Het kunstwerk dat destijds in de Rabobank in Ureterp stond is geschonken aan
Plaatselijk Belang. Dit kunstwerk is ook
gemaakt door Joop van Bergen. Het is
echter niet geschikt voor het plaatsen in
de buitenlucht. Dank zij dit beeld heeft de
werkgroep de mogelijkheid om het risico
af te dekken zo lang er nog onvoldoende
geld in kas is voor het nieuwe kunstwerk.
De werkgroep heeft besloten om het
kustwerk door Joop van Bergen te laten
uitvoeren. Terwijl wij de komende maan-

den actie voeren om het bedrag bij elkaar
te sprokkelen, kan het beeld gestalte
krijgen.
Het kunstwerk op het nieuwe plein in
Wijnjewoude heeft als onderwep: De
kwaliteit van het dorp is afhankelijk van de
verbondenheid en betrokkenheid van de
mensen.
Het dorp wordt gedragen door haar
inwoners.
Het beeld wordt uitgevoerd in zandgegoten brons en krijgt een hoogte van
130 cm. Het figuratieve uitgangpunt is
gedeeltelijk geabstraheerd, maar de
herkenbaarheid blijft behouden. Het
beeld wordt geplaatst op een gemetselde
sokkel.
Het is voor ons een uitdaging om er aan
mee te werken en te laten zien dat
Wijnjewoude werkelijk een dorp is dat
gedragen wordt door de inwoners.
Geslaagde acties zullen het bewijs zijn.
Een ontwerp van het kunstwerk staat bij
Joop van Bergen in de galerie.
Namens bestuur Plaatselijk Belang,
De werkgroep
Hilly Renkema
Joop Miedema
Durk v.d. Veen

Dorpsfeest “SPORT en SPEL”
In Wijnjewoude op 15, 16 en 17 juni 2006
Algemeen
In de Bân van maart hebben wij de
buurten alvast uitgenodigd om hun buurt
te versieren in het thema van dit dorpsfeest nl. “Sport en Spel” .
Graag willen wij een opgave van de
uitbeelding(en) bij u op de buurt. Bel of
mail het onderwerp zo spoedig mogelijk
naar ondergetekende. De versierde
buurten moeten op 15 juni af zijn, om
daarmee de jury kans te geven bij alle
buurten langs te gaan.
Ook zijn er vanaf donderdag fiets(auto)
routes bij de tent verkrijgbaar. Deze route
kun je op elk gewenst moment rijden
tijdens de feestdagen. Op deze wijze kom
je langs alle versierde buurten. De route
zal ook een spelelement bevatten.
Prijsuitreiking zie zaterdag.
Donderdag 15 juni
Om 14.00 uur een gezellige middag met
muziek van het Accordeonduo “Fascination” voor jong en oud.
Vanaf ± 18.30 uur Stratenvolleybal
In samenwerking met volleybalvereniging DWS wordt er een stratenvolleybaltoernooi georganiseerd.
Reglement:
We spelen volgens de nieuwe regels van
de NeVoBo.
Alleen met eigen buurt of straat
meespelen.
Zonder toestemming van de organisatie
mag er niet in meerdere teams worden
gespeeld.
We spelen met gemengde teams.
Max. 3 heren per team. 4 dames en 2
heren mag wel.
De speeltijd is 2 x 6 minuten.
Indraaien is toegestaan.
De scheidsrechter neemt de
beslissingen.
Er dient 1 scheidsrechter en 1 teller per
team geleverd te worden.

De contactpersonen kunnen tot en met 9
juni 2006 de teams doorgeven aan:
Frits van der Meulen
tel: 48 05 96
Theun Kiers
tel: 54 12 83
Na deze datum kunnen zich geen teams
meer opgeven. Inleggeld per team € 15,=
bij aanvang van het toernooi te betalen.
Vrijdag 16 juni
's Morgens komt goochelaar /buikspreker
Aarnoud Agricola met een programma
voor groep 1 t/m 4 en 's middags voor
groep 5 t/m 8. Informatie voor het kinder
programma volgt via de scholen.
Basisschool-kinderen die niet naar een
school in Wijnjewoude gaan zijn natuurlijk
ook van harte welkom op deze
dag.Informatie over tijden en het programma is bij ondergetekende te verkrijgen.
Zaterdag 17 juni
Ook een helicoptervlucht boven Wijnjewoude maken?? Je kunt nog mee……
wie het eerst komt, wie het eerst maalt!!!
Diegenen die zich hebben opgegeven
krijgen nog nader bericht hoe laat ze
verwacht worden.
Vanaf 13.00 uur:
Diverse spelen staan opgesteld op het
evenementen terrein.
Wij dagen jullie uit om mee te doen……
wie wordt er Wijnjewoude kampioen?
Om 16.00 uur:
prijsuitreiking versierde buurten, fietsautotocht en Wijnjewoude kampioen.
‘s Avonds vanaf 21.30 uur dans-en feestavond met de top 100 band “Vangrail”
Namens het bestuur van St. Dorpsfeest
Wijnjewoude
Martje Seefat, secr.
Tel. 0516 - 48 12 71
Mail seefat@hetnet.nl

Een mens van voorbij.
Een dergelijke zin kom je nogal eens tegen in een overlijdensbericht. Op 28 februari jl.
was het leven voorbij van een oud hoofdmeester van de vroegere openbare lagere
school van Duurswoude, tevens een oud buurman, Teake van Eijk. Eigenlijk in
tweeërlei opzicht een mens van voorbij.
Zo rond de jaren 1950 tot 1958 kwam hij
langs Duurswoude als startend hoofd der
school met zo'n 30 leerlingen. Hij was al
inwoner van Duurswoude (in het huis van
de fam. Brouwer) maar ondermeester van
de o.l. school in Wijnjeterp.
Het onderwijs op de school was na het
overlijden van Meester Drachtstra in 1949
sterk verminderd door steeds wisselende
vervangers die niet allemaal even bekwaam waren in lesgeven en vooral orde
bewaren.
Met het weer bewoonbaar worden van het
schoolhuis, na een drietal jaren leegstand, door het gezin van Eijk brak er een
bloeiperiode aan voor zowel de school als
het hele dorpsgebeuren. Een veelzijdig
man die zich verdienstelijk maakte op
velerlei gebied en zelf actie ondernam om
iets nieuws op te zetten. Ondermeer een
accordeon club opzetten en les geven.
Al actief in voetbalvereniging O.D.V.
zorgde hij dat wij als jeugd van Duurswoude daar lid van werden. Dat ons eigen
ongeorganiseerde V.V.D. daardoor ten
onder ging was voor ons geen aderlating.
Zelf geen uitblinker in het voetbalspel was
hij er toch een groot liefhebber van.
Heel vaak gingen we met hem na het
speelkwartier om 11 uur 's morgens naar
het “Iekenhiem” als jongens een partijtje
voetbal spelen. Dit onderwijl de meisjes
handwerkles hadden van de juffrouw. Een
beetje kritiek was daar wel eens op door
een enkele ouder, maar dat waren dan
niet voetbal liefhebbers.
Heel wat vrije tijd besteedde hij aan
O.D.V. Ondenkbaar in de tegenwoordige
tijd maar toen nog vrijwel zonder telefoon.
De meeste boodschappen werden dan
ook persoonlijk overgebracht, zijn fiets

stond steeds pak klaar. Als buurjongen
diende je ook nogal eens als loopjongen,
zoals elke maand een route contributie
ophalen bij de leden. Toen ongeveer een
kwartje per maand. Vindingrijk was hij om
de kas van de club te spekken, bijv. zegels
sparen van één of ander wasmiddel. Het
organiseren van een bazaar was een
specialiteit van hem. Met als sluitstuk
altijd het per opbod verkopen van de
overgebleven ingebrachte goederen
onder toezicht van notaris Roemeling.
Naast secretaris-penningmeester was hij
ook leider van elftallen bij zowel jeugd als
senioren. Het kwam wel voor dat hij een
elftal opstelling samen met veehouder
Willem Sijtsema overlegde terwijl deze
bezig was zijn koeien te melken.
Karakteristiek was de steevaste spelling
van zijn naam aan degene van de
tegenpartij die deze op het wedstrijdformulier moest invullen: T van E lange IJ
K.
Naast het voetballen werden ook andere
sporten beoefend op school. Vooral voor
de jaarlijkse sportdag voor de openbare
lagere scholen uit de gemeente Opsterland. Het tachtig meter hardlopen oefenden wij op het pad, tegenover de school,
naar de boerderij van Auke-Martsje. De
verspringbak bevond zich op een niet in
gebruik zijnde dam naar het perceel land
achter de school. Het hoogspringen werd
daar ook op beoefend. De andere
onderdelen vonden plaats op het schoolplein. Tegenwoordig is het fanatiek
trainen, wij oefenden fanatiek onder van
Eijk. Het resultaat was een keer het
behalen van het onmogelijke!!, de kleinste school van Opsterland won de
hoofdprijs, de wisselbeker, wat een feest
was dat.

Groot was de teleurstelling de maandag
na de sportdag, de jury bestaande uit
schoolmeesters nota bene, hadden zich
vergist, Duurswoude had een punt teveel
gekregen en een andere school één punt
te weinig. De beker moest weer terug. Wij
kregen daarvoor in de plaats een medaille. Meester van Eijk kon ons overtuigen dat deze prijs nog beter was dan
een wisselbeker, die moest je immers na
een jaar weer inleveren en de medaille
mocht je houden.
Als één van de oprichters van het V.V.V.
Duurswoude zette hij er samen met
anderen ook de schouders onder om
dorpsgenoten te laten profiteren van het
opkomende toerisme. In buurdorp Bakkeveen is dat meer van de grond gekomen
dan hier maar het heeft wel heel wat
activiteiten tot gevolg gehad.
De kleine school kampte in die tijd met
een tekort aan lesmogelijkheden in de
ogen van v. Eijk. Zijn stelling was, wat we
niet krijgen daar zorgen we zelf voor. Zo
werd een grootscheepse bazaar georganiseerd in café Dijkstra op de eerder
omschreven manier. Van de opbrengst
werd het doel, de aanschaf van een film
projector, gerealiseerd. Voor die tijd een
bezit dat nog geen andere school in de
verre omgeving had. Samen met de
leerlingen maakte hij grote triplex platen
op maat om de ramen van een lokaal mee
te kunnen verduisteren.
Niet alleen de films over diverse ambachten en industrieën, maar ook hoe het
zonnestelsel in elkaar steekt konden
dank zij die aanschaf onderwezen worden. De grote wereldbol die daarbij zijn
waarde bewees, was ook door een
dergelijk eigen initiatief verkregen.
De boekenvoorraad van de schoolbibliotheek werd op peil gehouden door de
verkoop van opgezochte eikels in de
herfst. Staatsbosbeheer was de vaste
afnemer om er boompjes van te kweken
voor nieuwe aanplant. Op de vrije

woensdag- en zaterdagmiddagen werd
massaal gezocht door bijna alle leerlingen. Tot in de bossen bij Beetsterzwaag
en bij grote vraag en aanbod wel eens een
enkele keer onder schooltijd.
Een week met de vier hoogste klassen op
vakantie was in die tijd voor weinig
scholen weggelegd. Van Eijk met Duurswoude deed het. Met allemaal zelfgemaakte gelijke vlaggetjes aan de fiets en
door Zwaantje Monderman speciaal
gemaakte liedjes togen we al zingend op
pad. De eerste keer naar Ommen, een
hele onderneming voor ons als leerlingen
die amper buiten de gemeentegrens
geweest waren.
De laatste week van juni was het zover,
vol goede moed gestart maar nog maar
net over de Drentse grens begon het te
regenen en onweren. In de buurt van
Diever zat de toekomst van Duurswoude
her en der verspreid als verzopen katten
aan thuis te denken. De redding toen het
wat opklaarde en ieder weer tevoorschijn
kwam:
Van het thuisfront werd op de één of
andere manier de veeauto van Ids en
Tjeerd Dijkstra opgetrommeld en de hele
club met fiets en al werd daarin comfortabel naar Ommen gebracht, waar alle
leed al weer vlug opgedroogd en vergeten
was.
De volgende jaren ging de reis nog even
verder, naar 't Harde vlak bij Oldebroek op
de Veluwe. Het onderkomen was hier bij
de van oorsprong Duurswoudemer Pieter
de Jong, die hier een villa bewoonde met
gelegenheid voor groepen om er te
kamperen. In één dag op de fiets naar 't
Harde was een heel eind, dank zij de
eerste ervaring naar Ommen werden we
nu met dezelfde veeauto tot Havelte
gebracht om vervolgens verder te fietsen.
De eerste stop was daarna altijd bij de
brug over de IJssel bij Zwolle. Daar
werden de van huis
meegebrachte
broodjes soldaat gemaakt.

Om de verblijfskosten verder zo laag
mogelijk te houden werd door iedereen
een pot of zak van zijn of haar favoriete
broodbeleg van huis meegenomen voor
gemeenschappelijk gebruik. Er zijn mooie
herinneringen aan deze eerste vakantie's
overgebleven.
Een drietal jaren is dat zo gegaan, maar
de laatste keer na een aanhouding door
de politie, die een waarschuwend
vingertje opstak, moest er wat anders
verzonnen worden om vervoer te regelen.
De opdracht aan ons om zo stil mogelijk te
zijn bij een eventuele aanhouding werd
door de hermandad doorzien. Voor die
ene keer mochten we nog doorrijden tot
de bestemder plekke bereikt was.

van Eijk, naar Zwaagwesteinde betekende het begin van het einde voor de
te kleine school in Duurswoude. Het
leerlingen aantal schommelde meest
om het minimale. En na een klein jaar
klopte het hart van ons dorpje na heel
veel decennia's niet meer. Gelukkig
heeft het gebouw een andere bestemming gevonden en blijven de herinneringen tastbaar.
Mei 2006 Durk

Het vertrek van het schoolmeestergezin

Tijden van de houten scheepsbouw herleven in
Opsterland.
Net zoals 100 jaar geleden worden uit de bossen van Opsterland eikenbomen
versleept en verscheept om een skûtsje van te bouwen.
Op 6 mei a.s. zaterdagochtend om 11.00 uur herleven de tijden van weleer.
Het dit jaar 100 jarige skûtsje `De Alve Stêden` ligt dan afgemeerd bij de brug van
Wijnjeterpverlaat.
Vanaf de Kapellepôle worden twee eiken met paarden naar de brug versleept. De route
loopt over een zandpad, het vroegere tracé van de trambaan. De bomen worden over
de brug getrokken en dan met handkracht en takels aan boord van het skûtsje geladen.
Nadat de eiken geladen en gestouwd zijn vertrekt het skûtsje bomend en jagend door
de Opsterlandse Compagnonsvaart naar Lippenhuizen en via Gorredijk en Terwispel
naar Earnewald. Hier worden de eiken gebruikt voor de bouw van het houten skûtsje
Aebelina.
De 'Slûske Sjongers' zullen dit hele gebeuren met hun liedjes en shantys opluisteren!
Alle geïnteresseerden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze
unieke demonstratie van oud vakmanschap bij te wonen.
Voor informatie zie op: www.houtenskutsje.nl

Met vermoedens breng je jezelf in de war.

Wijnjeterpverlaat en de Kapellepôle
Over de Opsterlandse Compagnonsvaart tussen het dorp Hemrik en het buurtschap
Klein Groningen ligt een brug, Wijnjeterpsverlaat. In vroegere tijden kwam de tram over
deze brug. Naast deze brug staat nog altijd het vroegere trambrugwachtershuis, met op
de gevel in grote letters (zodat de reizigers het vanuit de tram konden lezen:)
WIJNJETERP.
Begin 1900 reden er trams door geheel Fryslân. De trambrug Wijnjeterp lag in de
tramlijn Gorredijk-Assen. Vanaf 1920 kreeg de tram concurrentie van de veel
goedkopere bus. In 1948 reisden de laatste reizigers met de tram en in 1962 werd de
laatste goederentram in Fryslân, tussen Gorredijk en Assen, opgedoekt.
De tram is niet meer. De brug ligt er nog wel en het vroegere trambaantracé is in de
richting van Heerenveen een zandpad. Dit zandpad loopt langs het natuurgebiedje de
Kapellepôle, een hoog stukje heide van zo'n 4 hectare. De naam herinnert aan de
Middeleeuwen, toen hier op een hoge zandkop, te midden van het hoogveen, de
Bonifaciuskapel stond. Op deze Kapellepôle valt vooral de kraaiheide op. Vooral als het
bloeit, ligt het hier alsof het een mooi tapijt is. Ook struikheide en dopheide komen hier
voor. Dit heidegebiedje is een restant van wat ooit een veel groter heidegebied was.
Wat overbleef is nu omgeven door bos.
It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft
als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in Fryslân. De
vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden - met
een totale oppervlakte van ruim 19000 ha. - verspreid over de provincie.
Voor nader info
Vereniging It Fryske Gea
Van Harinxmaweg 17
9246 TL Olterterp

Regiogemeente Bethanië verhuist van
Wijnjewoude naar Drachten
Drachten, zondag 7 mei 2006, 09.45 uur, De Schakel, Klokhuislaan 12,
voorgangster J. Kijlstra spreekt in regiogemeente Bethanië.

Na afloop van de bijeenkomst is er persoonlijk gebed voor iedereen die Jezus nodig
heeft voor vergeving, genezing, bevrijding, relaties, werk en financiën. Website
www.geopendedeur.nl, mailadres jannie@ktdrachten.nl of telefoon 0512-302851
(Cornelia Woldman).

Als je nooit iets slechts hebt meegemaakt
kan je het goede niet waarderen.

Nieuws van het Roemenië Comité.
Hallo beste mensen.
Na een poosje stilte hoort U weer van ons. Denk niet dat ons werk stil staat, beslist niet.
Maar nu gaan de zaken veranderen. De tijden van de rommelmarkt zijn veranderd van
de morgen naar de middag en daardoor zullen onze inkomsten dalen. We hebben
daarom besloten niet weer op de rommelmarkt te gaan staan. Wij gaan nu verder met
de schuurverkoop bij de Fam F. Donker en zullen het aanbod uitbreiden met de verkoop
van meubels, wandkasten, eethoektafels met stoelen, bedden en PC's.
Ook op internet via Marktplaats, dus speuren maar. Zo kunnen wij de mensen in Decea
verder helpen met de verbouw van het schoolgebouw en daaraan gekoppeld het
jeugdgebouw. U kunt ons ook helpen door een gift over te maken op rekening no
373705986 t.n.v. F Donker.
Wij houden nu een schuur verkoop van kleine en grote dingen,
Waar: bij de Fam F Donker Duerswald 31
Wanneer: op iedere vrijdag van 10 tot 4 uur.
Een bord wijst U de weg.
Hartelijke Groet Roemenië Comité.

Dorcas Hulp
Pinksterhobbymarkt zaterdag 3 juni
Dit jaar gaat de sorteergroep zich inzetten voor de kinderen van Krivoj Rog in Oekraïne.
Krivoj Rog, is een stad waar ongeveer 70.000 mensen wonen. Daar heeft de lokale
organisatie een dagopvangcentrum opgezet, om kinderen pedagogische en materiële
hulp en een warme maaltijd te geven.
De kinderen komen uit grote gezinnen. Veel kinderen hebben te lijden van armoede,
huiselijk geweld door alcohol- en drugmisbruik van de ouders. In de zomer wordt een
kamp georganiseerd, om te kunnen genieten van het onbezorgd kind-zijn.
Helpt u mee om deze kinderen een toekomst te geven?!
Afgedankt mobieltjes? Geef ze aan Dorcas! Lever uw mobiel in bij onderstaande
adressen. Elk mobieltje levert voor Dorcas nog steeds € 3,50 op… Alvast bedankt.
Ook vragen we kleertjes, schoentjes ed voor barbiepoppen.
Uw kleding, dekens, textiel, schoenen, huishoudelijke art. ed. blijven welkom op
onderstaande adressen.
Giro 2018 Dorcas Hulp, Andijk
Dorcas depot fam. B. Karssen
Voorraadkist Fam. J. Bruinsma

tel. 481758
tel. 481372

Kinderkledingbeurs Wijnjewoude.
Zaterdag 3 juni is het weer zover; in de pinksterfeesttent aan de Duerswâld wordt een
kinderkledingbeurs georganiseerd!
Tot 27 mei kan kinderkleding bij één van ons worden ingebracht. We verkopen alleen
bovenkleding en nemen geen schoenen, sokken en pyjama's in. Het is mogelijk om de
helft van de opbrengst van de eigen ingebrachte kleding te krijgen.
Er is alweer een uitgebreide collectie zomerkleding in alle soorten en maten. Het is echt
de moeite waard om even langs te komen. Bovendien zijn er in de tent nog veel andere
leuke en interessante bezienswaardigheden. Vanaf 10.00 bent u van harte welkom!
Zoals elke keer zal ook deze opbrengst naar stichting Sviatoslav gaan. Deze stichting
zet zich samen met jongeren in voor kinderen en jongeren in Sint Petersburg en
omstreken.( voor meer informatie: www.Sviatoslav.com).
Greethilda van der Velde (0516 480730)
Bertha Langhout (0516 481772)

De jaarlijkse dagboottocht van de Zonnebloem.
Onze jaarlijkse dagboottocht was op 19 april j.l. 120 gasten en vrijwilligers hebben een
leuke dag gehad. 's Middags hadden we een verloting met mooie prijzen die
beschikbaar waren gesteld door de middenstanders/ondernemers uit de dorpen
Ureterp, Frieschepalen, Bakkeveen en Wijnjewoude. Alle gevers willen wij langs
deze weg nogmaals hartelijk dank zeggen. Ook hartelijk dank voor de vele giften die wij
mochten ontvangen.
Dit alles wordt zeer op prijs gesteld.
In juni gaan wij als vrijwilligers op pad om loten te verkopen. De opbrengst wordt
besteed aan tal van vakanties, excursies en andere uitstapjes, zowel plaatselijk als
landelijk. Activiteiten, waaraan jaarlijks tienduizenden langdurig zieken, lichamelijk
gehandicapten en hulpbehoevende ouderen en jongeren deelnemen. Wij hopen dan
ook op een goede verkoop.
Zou u ons willen helpen bij het organiseren van onze activiteiten dan bent u van harte
welkom tel. 0512-303338 of 0512-302489 of www.zonnebloem.nl.
Het bestuur afdeling Ureterp

Geef de pen door.
Ja, als je de pen krijgt moet je ook gaan schrijven. Nou we
zullen proberen er wat van te maken. Wij zijn Jannes en
Aukje Veenstra. Jannes is opgegroeid aan de Mounleane en
ik op de Bisschop. Na ons huwelijk zijn we gaan wonen in
Wijnjewoude waar mijn man altijd als slager gewerkt heeft
bij Tolman's Slagerij. De laatste 3 jaar nog in de Volume
Supermarkt.
We hebben 3 kinderen, één dochter en twee zonen en
zeven kleinkinderen.
In 1990 ben ik begonnen met Bêd en Brochje, en bij
diezelfde organisatie aangesloten. Vandaar de Bêd en
Brochje vlag. We hebben een gemeubileerde beneden
kamer, die we verhuren met een t.v. koelkastje, koffie en
thee zetterij, natuurlijk een douche en wc erbij voor
ongeveer 4 personen.
Ook wordt er door mensen uit het dorp gebruik gemaakt van de kamer, als ze visite
hebben, en er geen slaapplaats genoeg is. Misschien gemakkelijk om te weten.
We zijn nu beide AOW-ers en genieten van de tijd die we nu nog hebben. We mogen
graag fietsen en lopen. Mijn man is graag bezig in z'n groentetuintje en fruitbomen.
Verder houden we nog een ouderwetse hobby bij en dat is zomers groente wecken.
's Morgens nog in de tuin, 's avonds al in de flessen. Verser kan het niet en 's winters
gemakkelijk en lekker, en daar profiteren dan de kinderen ook van natuurlijk.
Dit is het ongeveer hoe het bij ons reilt en zeilt.
We geven de pen door aan Joop en Ellen van Bergen van de Merkebuorren 54.
Jannes en Aukje Veenstra

Als je op je twintigste nog niet volwassen bent
zou ik er maar niet meer op rekenen.

EHBO-vereniging
Bakkeveen/Wijnjewoude
Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Jantien Mulder
Aafke van der Mei
Jacqueline Kuipers
Fokje Meestringa
Vacant

Burmanialaan 10, Bakkeveen
Weinterp 34, Wijnjewoude
J. van der Wielenwei 7, Bakkeveen
Kuipenstreek 23, Oosterwolde

541696
481284
541035
520508

Weet u wat u moet doen als uw kind buiten bewustzijn raakt door een val van de trap,
als de visite zich verslikt in een stukje worst of als uw collega zich flink in de vinger
snijdt?
Bij het woord ongeluk denkt u misschien metaan
aan een drama met veel bloed en ellende. Echter
het grootste gedeelte van de ongelukken gebeurt
gewoon thuis, op het werk of tijdens het spelen.
Een gekneusde enkel, een snijwond of verslikken:
daar is niets ergs of bloederigs aan. Als u maar
weet wat u moet doen.
Het is belangrijk dat een slachtoffer op tijd wordt
geholpen. Bijvoorbeeld bij een hartaanval of een
slagaderlijke bloeding kan dat van levensbelang
zijn. De meeste mensen staan er vaak niet bij stil,
maar iedereen kan te maken krijgen met een
ongeluk. Juist daarom zou eigenlijk iedere inwoner
van Nederland een EHBO-cursus moeten volgen.
Daar kun je leren hoe je een ander na een ongeluk
meteen goed kunt helpen.
Wij staan regelmatig bij verschillende evenementen in Bakkeveen, Wijnjewoude en de
Hemrik. Denk hierbij aan de Lammetjesdag, Hynstedei en bij het 'Swearte Peard'.
Tevens zijn we elk jaar te vinden op de Willedei in Wijnjewoude.
Als u een EHBO-beginnerscursus wilt volgen kunt u contact
opnemen met EHBO-vereniging Elsloo/ Makkinga zij
hebben omstreeks september 2006 een beginners-cursus.
Telnr: 0516-491380
E-mail: ehbohemd@kpnplanet.nl
Website: www.ehbohemd.tk (popups niet blokkeren).
Begin september 2006 beginnen onze herhalingslessen
weer en die zullen in het M.F.C. “De Swingel” te Wijnjewoude worden gehouden.

Schaakclub Bakkeveen
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemene zaken:
Corr. adres:
Tel. :
Internet site:
E-mail:

Annemarie Bongers
Frans Briedé
Bauke Hoogstra
Berend Joustra
Ecofeen 29, 9243 KR Bakkeveen
0516 542 087 of 0516 541 510
via www.bakkeveen.nl
schaakclub@bakkeveen.nl

De Schaakclub Bakkeveen is aangesloten
Bij de Friese Schaak Bond.

INTRODUCTIE
Schaken is een denksport, maar het is
een misverstand te veronderstellen dat
schaken alleen maar een sport is voor de
hogere klasse, of een vaardigheid is, die
je het beste kunt opdoen als je jong bent.
Onzin, schaken is een sport voor jong en
oud en dus voor iedereen, die het leuk
vindt eens iets anders te doen en ………
je hoeft beslist niet over een enorm denkvermogen te beschikken!
Het bovenstaande gegeven was enige tijd
geleden voor een aantal Bakkeveense
inwoners aanleiding om eens na te gaan
of er in het dorp en omgeving animo bestond voor een schaakclub. Op grond van
een positief verlopen proefperiode in het
voorjaar van 2001, werd besloten tot
oprichting van een echte schaakvereniging (bij notariële akte op 19 oktober 2001),
Schaakclub Bakkeveen (SCB) genaamd.
De SCB is aangesloten bij de Friese
Schaakbond (FSB).
U ziet wel dat wij niet kunnen bogen op
een verenigingsbestaan van meer dan
100 jaar, maar juist daarom kunnen wij u
een frisse kijk garanderen op de schaaksport.

Tijdens ons huidige (vijfde) seizoen ('05'06) waren ruim 25 kinderen en 16
volwassenen lid.
BESLISSEN = SCHAKEN
Beslissen is moeilijk! Hebt u er wel eens
bij stil gestaan dat u gedurende uw hele
leven, bijna dagelijks, “keuzes” moet
maken! Neem bijvoorbeeld uw wekelijkse
gang naar de supermarkt. Bij uw keuze
voor de groenten voor de komende week
laat u zich leiden door zaken als, wat
wordt er aangeboden op dit moment, wat
aten we de afgelopen week, wat lusten we
graag, wat is de prijs, enz. Zo ziet u dat uw
beslissing door heel veel dingen wordt
beïnvloed.

Bij schaken is iedere zet een beslissing.
Er gaat denkwerk aan vooraf, want alle
mogelijkheden moeten worden nageplozen:” Blijft mijn verdediging door die zet
wel in stand, haal ik niet een ander risico
in huis, met welke zet zou
mijn
tegenstander reageren, wat moet ik dán
doen en wat heeft hij dáár dan weer voor
een antwoord op?” Bij schaken moet je
dus vooruit denken. Als je het zo bekijkt
lijkt schaken heel veel op het dagelijks
bestaan, je moet immers nadenken vóór
je wat doet!

Als uw kind op dit moment in de achtste
groep van de basisschool zit, hebt u
natuurlijk al lang en breed nagedacht over
wat hij of zij na het basisonderwijs gaat
doen. Niet alleen van de leerkrachten van
de basisschool krijgt u goede raadgevingen, maar ook familie en kennissen
komen met goed bedoelde adviezen. De
ervaring uit uw eigen schooltijd laat u
zeker meewegen en vanzelfsprekend zijn
de wensen en talenten van uw kind van
doorslag-gevende betekenis. Ook hier
weer veel zaken die uw beslissing er niet
gemakkelijker op maken.

TOPSCHAKERS?
Levert onze schaakclub “topschakers” af?
Ach, je weet maar nooit, maar als er
“toppers” tussen zitten dan komt dat er
natuurlijk vanzelf wel uit. We geven
schaakles, we nemen examens af en
houden toernooitjes, maar onze doelstelling is uiteindelijk mensen af te leveren die
een streepje vóór zullen hebben. Bekijk
het eens zó, door te schaken wordt je
getraind vooruit te denken en van mensen
die dáár goed in zijn, moet de maatschappij het straks hebben.
Frans Briedé

Longa nieuws
Jubileum: 1 april jl. heeft Longa haar 60-jarig bestaan groots
gevierd. De jubileum Commissie had een goed programma in
elkaar gedraaid en alles liep naar wens. Ereleden Reinder de
Vries, Rink de Vries en Kees v.d. Lei zijn gehuldigd voor hun 60
jarig lidmaatschap en Erelid Jeltje Keuning voor haar 50-jarig
lidmaatschap. Ymkje Landmeter is nog steeds actief lid bij
aerobics en steps en is gehuldigd voor 50-jarig lidmaatschap.
Deze mensen hebben een speldje/broche KNGU gekregen en een bos bloemen. De
presentatie van Longa's oprichting naar heden, door Reinder de Vries en dochter
d.m.v. een beamer, was goed voor elkaar. Daarna de demo's van oud-leden en leden
van nu, een officiële presentatie van de nieuwe wedstrijdpakken met de sponsoren
Nico en Nina Veninga en ter afsluiting een broodmaaltijd die uitstekend was verzorgd
door Nico en Geesje en dochters. Tussendoor hebben de leden van Longa ballonnen
opgelaten met een kaartje eraan en in de volgende Bân wordt bekend gemaakt van
welk lid de ballon het verste is gekomen. Wij als bestuur kijken terug op een geweldig
geslaagde dag.
Deze dag kreeg nog een staartje. Longa werd gebeld door Omrop Fryslan of een oud
juf of trainer een week lang op de radio een gym. les wilde verzorgen van een paar
minuten. Ze hadden gehoord van ons 60-jarig bestaan en Reinder de Vries is hiervoor
gestrikt. U heeft hem dagelijks kunnen horen in het programma Omnium als een
volleerd radio verslag-gever. U kunt hier foto's bekijken van de opnamen op onze
website
www.longawijnjewoude.nl
onder verwijzing gym 40+ .
Wedstrijdnieuws: Acro: Marrit Oenema en John Bolt hebben inmiddels 2
plaatsingswedstrijden voor de Ned. Kamp. gedaan in acro B-lijn. Hier zijn ze
respectievelijk 1ste en 8ste geworden. Op 13 mei doen ze hun laatste plaatsings Wedstrijd
in Drachten en hopen zich dan geplaatst te hebben voor de Nederlandse
Kampioenschappen op 27 mei In Heerenveen. Janine Brouwer en Ruben Haverkamp
hebben zich op 25 maart geplaatst voor de halve finale acrogym C-lijn. Deze wedstrijd
zal plaatsvinden op 6 mei in Vaassen en ze hopen zich ook te plaatsen voor de
Nederlandse Kam-pioenschappen op 27 mei in Heerenveen.
Turnen Er hebben diverse Friese kam-pioenschappen plaatsgevonden waarbij Anna
Jongsma 3de is geworden, Trientje Brouwer 4de, Gerry Boonstra 9de, en Bian-ca Bakker
ook 9de.
Streetdance: Een team streetdancers heeft in Marum meegedaan aan Contest What's
Up. Ze zijn niet in de prijzen gevallen, maar hebben een goede wedstrijd gedraaid.

Inlichtingen: Sietske Brouwer, Merkebuorren 73 tel. 0516-481995
Of email: bestuur@longawijnjewoude.nl
Of kijk op onze website: www.longawijnjewoude.nl

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
Amnesty International 45 jaar
Op 28 mei 1961 heeft de vorig jaar overleden, Londense advocaat Peter Benenson,
Amnesty International opgericht. Hij schreef toen:
“Iedere dag van de week dat u uw krant openslaat zult u een artikel aantreffen over
iemand op de wereld die gevangen wordt gehouden, gemarteld of geëxecuteerd wordt
omdat zijn mening of religie niet wordt geaccepteerd door z'n regering. De krantenlezer
voelt zich machteloos. Als alle gevoelens van machteloosheid zich zouden verenigen
in een gezamenlijke actie, zou er iets gedaan kunnen worden dat effect heeft.”
In 45 jaar is er veel bereikt; na 45 jaar is Amnesty International nog steeds nodig.
Op zaterdag 3 juni a.s. staat de werkgroep Ureterp met een stand op de Pinkstermarkt
in Wijnjewoude.
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.,
Hendrik Jan Haanstra.

Prikbord
Op zoek naar……
1. een stukje geschiedenis van het(voorheen) groene kruis gebouw aan de
Mr.Geertswei nr.1. Wie heeft er nog
oude foto's of ander interessant materiaal waaruit we informatie kunnen
halen.
2. twee clownspakken voor volwassenen, om een dag te lenen (3 juni)
3. hulp tijdens kinderactiviteiten op het
Pinksterfeest: zaterdagmorgen 3 juni
Contact kan opgenomen worden met de
familie B. Hof, Merkebuorren 56, Wijnjewoude. Tel.:0516 481159
Opbrengst collecten in Wijnjewoude
In maart de Reuma collecte € 1062.50
In april de Dorcas collecte € 755.20
Hartelijk dank aan alle medewerkenden.
Appie Bosscha.
Bedankt:
Ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken
voor uw belangstelling, voor uw
gebeden, kaarten, bloemen en uw
bezoek aan mij tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en bij thuiskomst uit het
ziekenhuis.
Maar vooral dank ik mijn Hemelse
Vader.
Met vriendelijke groet
vr. G. Kreger.
Bedankt
Hjirby betankje wy foar it meilibjen en de
belangstelling nei it ferstjerren fan ús
leave mem en beppe.
Joke Huitema-Boomsma
De Bern

Bedankt
Op deze manier willen we iedereen bedanken voor de overweldigende hoeveelheid kaarten en cadeautjes die we kregen
in verband met de komst van onze
dochter Alexandra. Het is heel leuk om zo
je kraamtijd door te brengen. Elke dag
komt er nog wel een kaartje binnen. We
zullen ze allemaal bewaren en als ze oud
genoeg is aan haar laten zien wat een
warm welkom ze kreeg in Wijnjewoude en
Hemrik.
Het gaat overigens goed met haar, ze
groeit voorspoedig, is met 1 maand al
ruim 5 kilogram. Ook moeders herstel is
voorspoedig, ook al doe ik het nog even
rustig aan. Ik mis het werk in de praktijk
dus zodra Alexandra een beetje in een
ritme is en de nachtvoedingen minderen
ga ik langzaamaan weer spreekuren
oppakken, maar dat laat nog even op zich
wachten. Nu neem ik het ervan en geniet
ik nog even van onze jongste spruit!!
Tot ziens!
Namens ons allen,
Mw Lewin-van den Broek
Vuurkorven
Tijdens de kerstwandeling zijn er op de
route vuurkorven gebruikt. De meeste
vuurkorven zijn weer meegenomen/opgehaald.
Er staan er echter nog twee in de hal van
onze school. Wij willen ze graag
teruggeven aan de eigenaar, maar weten
niet van wie ze zijn. Zou u uw vuurkorf op
willen halen of even naar school willen
bellen, zodat wij hem terug kunnen
brengen ?
Bij voorbaat dank,
Lucie van der Meulen,
c.b.s. Votum Nostrum.

bedankt alle bedrijven die voor alle kinderen van groep acht weer
een leuke en leerzame dag hebben verzorgd.











Agri DIER & TUIN Merkus
Autoschade Bruinsma
Bakkerij v/d Molen
Beletteringstudio De Haan
Bloemen en Kadohuis Wilma
Boerderij Drenth
Boerderij Klaver
Drukkerij Pool
Eetcafé de Stripe
Haudmare antiek

Hoveniersbedrijf v/d Molen
Huisartsenpraktijk Lewin
Groenten en fruit Fa.Kamminga
Kapsalon It Leantsje
Kerkstra & Pannekoek
Edelsmeden
Schildersbedrijf J. Welfing
SHP Bouwbedrijven
Theater Quatsch
Vertaal buro Postma & Tijsma
Volume Markt v/d Sluis

Moederdag cadeau.
10 mei.
Dit verklappen we natuurlijk niet want anders weten alle moeders wat ze krijgen
voor moederdag, maar dat ze iets aparts, leuks en door jezelf gemaakt krijgen is
duidelijk.
En alles speelt zich af in het WAW lokaal van “de Swingel” de plaats waar altijd wel
wat te doen is.
Wilt u informatie of heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot:
Roelie Aardema
480707.
Jannie Lap
481617.
Magda Landman
481673.

Een man met een mooie vrouw
is een slechte vriend.

Programma Pinksterfeest Wijnjewoude
2-3-4-5 juni 2006 In en rondom de tent midden in het bos
Vrijdag 2 juni
20.30 - 23.30 Be One: Entreeprijs: € 2,avondvullend programma voor jongeren
samen met Meeting en Message uit
Waskemeer.
Zaterdag 3 juni
10.00 - 16.00 kinderkledingbeurs
10.00 -16.00 hobby-beurs met goede doelen stands
9.30 - 11.30 start diverse fietstochten vanuit tent
Inleg: volwassenen € 4,-,
kinderen t/m 12 jaar € 2,9.00 - 10.30 start wandeltochten (15 en 25 km)
Inleg: volwassenen € 5,-,
kinderen t/m 12 jaar € 2,9.00 11.30
start wandeltocht (10 km)
Inleg: volwassenen € 5,kinderen t/m 12 jaar € 2,9.30 10.30 start wandeltocht voor kinderen
9.30 12.00 creatief kinderprogramma
Inleg: € 1,11.00 -13.00 Lytse Fjildruters
19.30
Massale koor- en samenzang Entree € 3,Met medewerking van:
Interkerkelijk mannenkoor Drachten
Koperblazers Wagteveld
Leiding: Ds. Knol uit Smilde
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Kinderdienst in de kleine tent
Tijdens de openlucht samenkomst is er een speciale kinderdienst voor kinderen van
de basisschool en staat onder leiding van de Vakantie Bijbel Club. De kinderdienst
begint om 10.00.

Thema 2006: Export
Handelsverleden Zuidoost Friesland in zes exposities
Vanaf 7 mei 2006 staat Zuidoost Friesland in het teken van Export. Zes samenwerkende musea in dit gebied organiseren ieder hun eigen tentoonstelling rond dit
centrale thema.
Iedere expositie vertelt het verhaal van een product dat in het (verre) verleden in de
regio op ambachtelijke wijze is geproduceerd en geëxporteerd. De bestemming
varieerde. Export vanuit het eigen dorp naar de regio, vanuit de regio naar de rest van
het land of zelfs vanuit de regio naar de rest van de wereld. Veel producten die in deze
regio op ambachtelijke wijze met de hand zijn gemaakt, zijn verdwenen. Bestaan ze
nog wel, dan heeft het ambacht plaats gemaakt voor fabrieksmatige productie. Dat
maakt deze tentoonstellingen bijzonder: de bezoeker maakt kennis met producten en
ambachten die soms niet meer bestaan. Ieder museum belicht zijn exportproduct(en)
op haar eigen wijze.
Daarnaast ontwikkelt ieder museum een mooie wandel- of ?etsroute, die in de omgeving aansluiting vindt bij het thema.
De musea en de tentoonstellingen:
Waar: Museum Oold Ark in Makkinga
Wat: Eikenschors, soepel leer! Een tentoonstelling over 'Het eekschillen'
Wanneer: 7 mei tot en met 31 oktober 2006
De tentoonstelling geeft een uitgebreid overzicht van het product eikenschors. In de
omgeving van Makkinga werd eikenschors op grote schaal gewonnen in de alom
aanwezige eikenbosjes. Het product vond zijn weg naar de rest van Nederland. Eek
(eikenschors) werd onder andere gebruikt voor het looien van leer. De bewerking van
dit product was seizoensarbeid. Arbeiders uit de rest van Nederland kwamen speciaal
in het voorjaar naar Friesland om te werken. Het werk was ruw en zwaar. Desondanks
waren naast de mannen ook vrouwen en kinderen actief in het eekschillen. Het accent
in de expositie ligt op het uitbeelden van het eekkloppen, het losmaken van de eek van
de bast. Maar ook de primitieve leef- en werkomstandigheden komen aan bod.
Daarnaast besteedt Museum Oold Ark deze zomer aandacht aan de bereiding van
boter in de periode 1920-1930. In die tijd was boter een belangrijk exportproduct
richting Engeland.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mevrouw F. Bles: 0516 - 441734;
E-mail: bou8423@planet.nl (Marlies Bouma of Jan Nijholt: 0516 - 514534)

Waar: Museum Smallingerland in Drachten
Wat: Drachtster Skûtsjes opnieuw belicht
Wanneer: 7 mei 2006 tot en met 31 december 2007
In de 19de eeuw kent Drachten verschillende scheepswerven. Twee van die werven
werden bekend vanwege de snelle skûtsjes die zij bouwden: de helling van Van der
Werff aan het Buitenstvallaat en werf De Pijp aan het Moleneind. De tentoonstelling in
Museum Smallingerland geeft antwoord op de vraag hoe het komt dat deze schepen zo
snel varen en waarom deze schepen zo geliefd zijn. Dit wordt geïllustreerd met
modellen van Drachtster Skûtsjes, scheepsbouwtekeningen en foto's.
Voor meer informatie: kunt u contact opnemen met: Jaap Bruintjes of Huguette
Estourgie: 0512 - 515647
; email: jbruintjes@museumdrachten.nl;hestourgie@museumdrachten.nl;
Waar: Museum Willem van Haren in Heerenveen
Wat: Turf, het bruine goud
Wanneer: 7 mei 2006 tot en met 2 juli 2006
Deze tentoonstelling geeft een beeld over het ontstaan van Heerenveen in de 16de
eeuw en van turf als belangrijkste exportproduct in de eeuwen erna. In 1551 kopen drie
'heeren' 6.500 hectare hoogveen in Zuidoost Friesland. Zij laten het veen afgraven en
verwerken tot turf. Hierdoor ontstaat er in het gebied een uitgebreid stelsel van vaarten
en wijken. Heerenveen groeit snel: aan de verkoop van het 'bruine goud' is immers
goed geld te verdienen. Uniek in deze tentoonstelling zijn de archeologische
voorwerpen die recent zijn gevonden in het centrum van Heerenveen. Het gaat om
vondsten uit een grote turfschuur en een oude waterput, zoals olielampjes, een
vuurdover, baardmankruiken en schalen versierd met lood- en koperglazuur. De
grootte van de schuur laat zien hoe grootschalig de organisatie van de vervening was.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Minette Albers; 0513 - 623408;
e-mail: albers@willemvanharen.nl.
Waar: Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde
Wat: In de wieg gelegd
Wanneer: 8 april tot en met 30 november 2006
Noordwolde was in Nederland het hart van het rietvlechten van manden en meubelen.
Naast het vlechten met wilgenteen, rotan en pitriet, was het ontwerpen een net zo
belangrijk onderdeel van het ambacht. De expositie in het Nationaal Vlechtmuseum
toont een diversiteit aan wiegen, luiermanden en kinderwagens. Een diapresentatie
geeft een beeld van de enorme hoeveelheid wiegen die in Noordwolde werden
ontworpen en zijn gemaakt. Daarnaast maken archiefmateriaal van vlechtbedrijven en
oude foto's van modellen het beeld compleet. Aan de hand van de gevlochten
producten vertelt de expositie ook het verhaal over de kraamkamers uit de 17de en
18de eeuw, waarbij natuurlijk de gebruiken rondom de geboorte ruimschoots aan bod
komen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Tellervo Barnhoorn; 0561 - 431885;
e-mail: museum@noordwoldevlechtdorp.nl.

Waar: Openlucht laagveenderij museum It Damshûs in Nij Beets
Wat: Sporen in het landschap; van 1860 tot 1930
Wanneer: 7 mei tot en met 1 oktober 2006
Deze buitenexpositie laat op beeldende wijze de sporen zien die de export van turf in dit
gebied heeft nagelaten. De ontwikkeling van Nij Beets is voor een belangrijk deel te
danken aan de winning en export van turf. Ook de producten zelf en de omstandigheden
van de arbeiders komen aan bod. De turf werd via het Polderhoofdkanaal, dat in
verbinding staat met andere wateren, vervoerd naar de rest van Nederland. De
expositie neemt de bezoeker mee op een reis door de tijd. Deze reis laat zien hoe het
landschap er vroeger uitzag. Langs het Polderhoofdkanaal kanaal staan 'historische
mijlpalen' met een doorkijkvenster die de bezoeker een verrassende blik geven op het
heden en het verleden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Anko Postma: 058 - 2336016; email: info@aepos.nl.
Waar: Streekmuseum Opsterland in Gorredijk
Wat: Bedrijvig Gorredijk
Wanneer: 1 april tot en met 27 mei 2006
Deze expositie geeft een breed beeld van 375 jaar handel, ambachten, industrie en
andere commerciële activiteiten in Gorredijk. Streekmuseum Opsterland neemt de
bezoeker mee naar de tijden dat de kalkovens nog werden gestookt. Ook waren in die
tijd verschillende klokmakers en zilversmeden actief. Naast een uitgebreide werkplaats
van de zilversmid komt het vervoer van turf en de beurtschipperij uitgebreid aan bod.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Sikke Marinus of Sietse de Boer;
0513 - 462930; e-mail: museumopsterland@planet.nl.
Adressen musea:
Museum Oold Ark
Lyclamaweg 15
8423 TC Makkinga
0516 - 44 17 34 / 51 45 34

Museum Smallingerland Drachten
Museumplein 2
9203 DD Drachten
0512 - 51 56 47

Museum Willem van Haren
Minckelersstraat 11
8442 CE Heerenveen
0513 - 62 34 08 0561 - 43 18 85

Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde
Mandehof 7
8391 BG Noordwolde

Openlucht laagveenderijmuseum It Damshûs
Domela Nieuwenhuisweg 49
9245 VB Nij Beets
0512 - 46 15 99

Streekmuseum Opsterland
Hoofdstraat 59
8401 BW Gorredijk
0531 - 46 29 30
www.museazuidoostfriesland.nl

Thema avond
Graag willen wij uitnodigen voor een door ons georganiseerde thema avond. Het
thema van deze avond is:
Geloofsopvoeding van tieners
Deze avond wordt geleidt door een deskundige op het gebied van dit thema.
Wat:
Thema avond: Geloofsopvoeding van tieners
Waar:
Maranatha Kerk, Merkebuorren 91 te Wijnjewoude
Wanneer:
11 mei 2006
Tijd:
vanaf 20:00 uur
Organisatie: Evangelisatiecommissie Gerformeerde kerk Vrijgemaakt

Als jij geen geloof hebt in jezelf,
wie dan wel.

Touwtrekken
Op vrijdagavond 21 april werd de eerste competitieavond gehouden in Wijnjewoude en
georganiseerd door TTV Bakkeveen. Er waren zeven bondsploegen en twee recreatieploegen, hierdoor werd er besloten om de beide recreatieteams mee te laten doen
in de bondsklasse. De bondsteams moesten met één persoon minder trekken tegen de
recreatieteams “de Wrotters” uit Hemrik/Lippenhuizen en het team van buurtver.
“Weinterp”, verder mocht het recreatieteam “Weinterp” met een man extra trekken
omdat er drie jeugdleden in het team zaten.
Na een koud voorjaar was het wonderwel op deze avond heerlijk zacht voorjaarsweer,
al begon het in de loop van de avond wel wat te motregenen. Aangezien het de laatste
tijd niet al te mooi droog weer was geweest, was het wedstrijdterrein aan de westkant
nogal wat natter en gladder dan de oostkant. Hierdoor was er nogal wat kant verschil,
dit resulteerde in nogal wat gelijke trekken. Nadat alle wedstrijden waren getrokken
was het recreatie team “de Wrotters” de winnaar, gevolgd door it Heidenskip 2 en it
Heidenskip 1. Ondanks alle inspanningen en een paar zwaar bevochten punten moest
het recreatieteam “Weinterp”genoegen nemen met de laatste plaats.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
Mei
7 Duurswoude

9.30 uur.
19.30 uur.
14 Weinterp
9.30 uur.
13.45 uur.
21 Duurswoude 9.30 uur.
13.45 uur.
25 Weinterp
9.30 uur.
28 Weinterp
9.30 uur.
13.45 uur.
Juni
4 Duurswoude 9.30 uur.
13.45 uur.
5

Ds. J.M. D. v.d. Berg, Wezep
Hr. H. Lowijs, Noordscheschut
Ds. L.H. Voschezang, Schoonhoven
Ds. M. Heij, IJselmuiden
Ds. H. Harkema, Onstwedde
Ds. J.A. van den Berg,Stedum
Ds. F. Stevens, Hoogeveen. Hemelvaartsdag
Ds. F.J.K. van Santen, Noordhorn
Ds. H. Poot, Oldemarkt
Ds. M. Heij, IJselmuiden. 1
Ds. D. van Duivenbode, Urk
Dienst te Velde

ste

pinksterdag

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Mei
7
14
21
25
28
Juni
4

9.30 uur.
14.00 uur.
9.00 uur.
14.00 uur.
9.30 uur.
14.00 uur.
10.45 uur.
9.30 uur.
16.30 uur.

Dienst
Ds. S. Cnossen
Ds. W.B.v d. Wal
Ds. J. Janssen
Ds. J.M. Goedhart
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. W.B. v.d. Wal (hemelvaart)
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. R.A. Schipper

9.30 uur. Ds. C.J. Breen (Pinksteren)
14.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal

Gereformeerde Kerk
Mei
7
14
21
25
28

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

Juni
3 19.30 uur.
4

9.30 uur.
14.00 uur.
19.30 uur.
5 10.00 uur.

Dhr. J. Brouwer, Lunteren. Koffiedrinken na de dienst
Ds. E. Terpstra, Drogeham
Ds. G.P. van Helden, Buitenpost
Ds. P. Rozeboom, Wolvega. Doopdienst
Ds. G. Arensman, Gerkesklooster. Belijdenis dienst
Ds. J.J. Douma-v.d. Molen, Frieschepalen
Ds. B. van Oeveren, Steenwijk. Hemelvaartsdag
Ds. F. de Jong, Drachten
Dhr. M. Kok, Schiermonnikoog.
Massale samenzang in de tent o.l.v. Ds. J. Knol uit Smilde
m.m.v. Interkerkelijk Mannenkoor Drachten en Koperblazers Wagteveld.
Ds. S. Boukes, Damwoude. Koffiedrinken na de dienst.
Gezinsdienst in de tent m.m.v Simon en Zo uit Houten
Praise Gospelavond in de tent m.m.v. Remco Hakkert en koor.
Ds. Hans Esbach, Amersfoort. Tentdienst m.m.v. Euphonia uit
Wijnjewoude en Sinjael uit Donkerbroek.

Dorpsagenda
Mei
6
10
11
11
13
17
20
26-26-27
31

Tijden herleven (houten scheepsbouw) aanvang 11.00 uur
WAW Kidsclub. Moederdagcadeau maken
Pakketten inleveren voor Polen
Thema avond Maranatha kerk: Geloofsopvoeding van tieners.
Bloemenmarkt Sola Gratia 9.30 tot 13.00 uur
WAW. Workshop kaatsen
Jubileumconcert Sola Gratia in de Geref. Kerk 19.30 uur
Open dagen Akker toys
Bosloop O.D.V.

Juni
2 t/m 5
3
7
8
15
16
17
21

Pinksterfeest Voor programma zie elders in de bân
Kinderkledingbeurs.
Rommelmarkt 14.00 tot 18.00 uur
Pakketten inleveren voor Polen
Dorpsfeest
Dorpsfeest
Dorpsfeest
Avondmarkt 17.00 tot 21.00 uur.

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

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

Als je je flink kwaad maakt,
raak je je woede kwijt

