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Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 30 mei.
De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net
Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren?
Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in
lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 23 mei 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 21 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

Dodenherdenking
De samenkomst van de stille rondgang is om 19.45 uur bij de voormalige pastorie op de
hoek Weinterp/Tsjerkereed. Tijdens de dodenherdenking op 4 mei zal het volgende
gedicht worden voorgedragen door kinderen van de basisscholen.
Herinnering
Diep weggestopt tussen gedachten
Ligt nog steeds die herinnering
Aan een zwart en grauw verleden
Vol angst en marteling
Maar wie houdt de herinnering levend
Als niemand die nog bij zich draagt
Wie zorgt dat het niet wordt vergeten
Dat de herinnering niet wordt weggevaagd
Elk jaar er aan denken
2 minuten, heeft dat zin?
Even stilstaan bij wat geweest is
Het is niet veel, maar een begin
Bestuur Plaatselijk Belang

Berichten van Plaatselijk Belang
Ingebruikstelling aanlegsteiger Velde's Bos.
De aanlegsteiger bij Velde's Bos wordt
momenteel geplaatst in opdracht van de
gemeente Opsterland, in samenwerking
met de Marrekrite die het beheer en
onderhoud ook voor haar rekening
neemt. Het is een land-water knooppunt
met als doel, recreanten vasthouden en
laten recreëren (wandelen, fietsen) in en
rondom de mooie omgeving van ons
dorp.
Voor Wijnjewoude is het een aanwinst om
bij de Turfroute-vaarders aan te geven dat
wij een gastvrij dorp zijn.
Evenals de bankjes die geplaatst zijn en
waar al dankbaar gebruik van wordt
gemaakt op de Duurswouder heide, is de
aanlegsteiger een IDOP idee van de
werkgroep Natuurlijk Wijnjewoude.
Woensdagavond 20 mei a.s. om ± 19.30
uur zal de steiger met een officieel tintje in
gebruik worden gesteld door Wethouder
Klaas de Boer, varend op een ”Snikke”.
Shantykoor de ”Slûskesjongers” gaat dit

heuglijke gebeuren opluisteren met een
optreden, voor hen is het een thuiswedstrijd. Gezelligheid staat voorop en iedereen is hierbij van harte welkom.
Om wat meer actie op het water te krijgen
doen wij bij deze een oproep aan onze
inwoners die in het bezit zijn van een
vaartuig hiermee aanwezig te zijn. Graag
vooraf even melden dat men komt voor
het vormen van een konvooi? Dit kan bij
D. v/d Veen tel.nr. 481398.
Als dan de buurtbewoners aan de vaart
ook nog de vlaggen laten wapperen is het
feestje compleet en zeker de Turfroute
waardig.
Plaatselijk Belang en werkgroep Natuurlijk Wijnjewoude.

Willedei 2009 met gezellige markt/braderie
Zoals u ondertussen weet wordt de 6de Willedei dit jaar gehouden op 5 september 2009.
Naast een keur van artiesten, die zullen optreden, willen we ook dit jaar weer een
gezellige markt/braderie organiseren waarin onder andere de plaatselijke
ondernemingen, stichtingen en verenigingen zich kunnen presenteren.
Ondernemers kunnen zich vanaf nu aanmelden bij Sietske Brouwer, Merkebuorren 73. Aanmelden kan via telefoonnummer 0516-481995 of via
sietskebrouwer@hetnet.nl
Stichtingen en verenigingen kunnen
zich vanaf nu aanmelden bij Jan de Haan,
Noormanstrjitte 22. Aanmeldingen kunnen via telefoonnummer 0516-480520 of
via jan.de.haan50@hetnet.nl
Voor deze gezellige markt zijn wij ook nog
op zoek naar personen die een leuke
hobby hebben en deze hobby willen

presenteren op onze markt. Bent u zo'n
hobbyist of kent u iemand die graag op
onze markt wil komen, meldt u dan aan bij
Jan de Haan, Noormanstrjitte 22, telefoonnummer 0516-480502 of via
jan.de.haan50@hetnet.nl. Ook tips zijn
van harte welkom op het eerder genoemde adres.
Wij hopen op veel aanmeldingen voor de
gezellige markt/braderie en in de volgende Bân zullen wij u verder op de hoogte
brengen van de activiteiten op de Willedei
en alvast een tipje van de sluier oplichten
over de artiesten die ons komen
vermaken.

Uw tips en ideeën voor de Willedei zien wij graag tegemoet via
kees.hiemstra@hetnet.nl of op telefoonnummer 0516-471426.

Dorpssteunpunt.
Een vervoerskostenvergoeding van de Wmo?
Als u niet meer met het openbaar vervoer kunt reizen door een lichamelijk
probleem of een psychische kwetsbaarheid kunt u een vervoersvergoeding
aanvragen bij de Wmo. U kunt dan gebruik maken van de taxi, of u krijgt een
bedrag voor het gebruik van uw eigen auto of die van derden. Deze vergoeding
kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld bezoek aan familie, vrienden of kennissen.
Waar is de Wmo vervoerskostenvergoeding voor bedoeld?
De vervoerskostenvergoeding is bedoeld voor mensen die door een lichamelijk
probleem of psychische kwetsbaarheid niet meer met het openbaar vervoer kunnen
reizen. Deze vergoeding mag gebruikt worden voor bijvoorbeeld bezoek aan familie,
vrienden of kennissen. Maar ook als u lid bent van een vereniging of club kunt u van de
vergoeding gebruik maken voor uw vervoer. Ziekenhuisbezoek aan een arts valt hier
niet onder: daarvoor kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
Wanneer kom ik in aanmerking?
U komt in aanmerking voor een vervoersvergoeding als u:
- Geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer vanwege een lichamelijke
beperking of psychische kwetsbaarheid;
- u voldoet aan de inkomensgrens. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van
uw situatie;
- u een vervoersbehoefte heeft om mee te kunnen doen aan het dagelijks leven.
Welke vervoersvergoedingen zijn er?
U kunt kiezen tussen:
- een vergoeding voor het gebruik van uw eigen auto of voor het gebruik van een
auto van derden (bijvoorbeeld als uw zoon, dochter of buren u rijden), of
- een vergoeding voor het gebruik van een taxi
- een combinatie van eigen auto en taxivervoer.

Het grote aantal werkongevallen op de houtzagerij
wordt veel te vaak door de vingers gezien

Hoe hoog is de vergoeding?
Voor alle typen vervoersvergoeding geldt een maximumvergoeding, gekoppeld aan
een vast aantal kilometers (max 1500 km):
Voor het gebruik van de eigen auto of auto van derden is het maximum
jaarbedrag € 420,-.
Voor het gebruik van een taxi is het maximum jaarbedrag € 2.880,-.
Kiest u voor een combinatie van deze twee, dan krijgt u voor de eigen auto maximaal € 210,- per jaar en voor de taxi maximaal € 1.440,- per jaar.
Hoe wordt de hoogte van de vergoeding bepaald?
De hoogte van de vervoersvergoeding is afhankelijk van een aantal dingen.
Bijvoorbeeld hoeveel u moet kunnen reizen, of u al een andere vervoersvoorziening
heeft (zoals een scootmobiel) of dat uw echtgeno(o)t(e) al een vergoeding ontvangt.
Bijvoorbeeld:
Meneer Flapper kon met de bus altijd nog wel komen waar hij heen moest. Maar
omdat hij al wat ouder is, lukte dat vorig jaar echt niet meer. Van een buurvrouw had
hij al eens van “taxivervoer van de gemeente” gehoord. Dat was misschien ook wel
iets voor hem? Hij is toen naar een Informatiepunt Wmo gegaan om te vragen of hij
dat ook kon krijgen. De aanvraag werd goedgekeurd en meneer koos voor het
gebruik van de taxi. Zo gaat hij nu bij zijn kinderen op visite en één keer in de week
gaat hij naar de kaartclub in het buurdorp. En soms gebruikt hij de taxi om
boodschappen te doen in Drachten. Hij belt dan een taxibedrijf waar hij zelf voor
gekozen heeft. Die komt hem op de afgesproken tijd ophalen en brengt hem weer
thuis. De rekening stuurt het taxibedrijf rechtstreeks op naar de gemeente. Meneer
Flapper houdt zelf in zijn agenda bij hoeveel hij dit jaar nog kan gebruiken.
Wilt u meer weten over de vervoersvergoeding?
U kunt altijd langskomen op woensdagochtend bij het Dorpssteunpunt.
Alie Blaauwbroek.

Oorlogsverhalen
Deze maand mogen wij de verhalen van Wieke Veenstra-Welfing plaatsen.
Wieke was in deze periode een schoolkind en maakte thuis heel wat mee. Niet dat
Wieke van al de activiteiten van haar broers op de hoogte was, maar de gevolgen
raakten het gezin zwaar. In 1976 deed de Margriet een oproep aan haar lezers; Welke
herinneringen roepen de meidagen in u wakker? Wieke reageerde daar op met de
onderstaande brief welke werd bekroond met een gouden tientje en plaatsing in de
Margriet.
Ik was nog maar een kind
5 mei – bevrijding … Het woord alleen al
geeft me nog steeds een raar, naar
gevoel.
Ik herinner me niets van die dag, nu
eenendertig jaar geleden. Ik herinner me
alleen die oorlogsjaren, als een o zo
gezellige tijd. We hadden een fijn gezin; ik
was het enige meisje. Van mijn drie broers
waren er twee ondergedoken. Maar soms
kwamen ze een paar nachten thuis met
vrienden, die ook onderduikers waren, en
dan deden we 's avonds allerlei spelletjes
bij kaarslicht. Moeder had altijd wat
lekkers en er werd gelachen en pret
gemaakt.
Tot iemand iets hoorde en het spannendstil werd in de kamer. Dat griezeliggeheimzinnige hoorde er voor me bij: och
ik was nog maar een kind…
Maar op een stille avond in november was
daar opeens die man aan de achterdeur:
een van mijn broers was in de vaart
gefietst. Moeder wist dadelijk dat hij
verdronken was.

Van de rouwdienst herinner ik me niets. Ik
zie alleen die kist nog voor me, midden in
de kamer, met dat zwarte kleed er over.
Veel mensen kwamen kijken, maar ik
durfde de kamer niet in, tot mijn andere
ondergedoken broer, die in het verzet zat,
thuiskwam en me mee naar binnen nam.
Och, ik was nog maar een kind…
We aten die zaterdagmiddag bruine
bonen met spek toen er weer een man
aan de achterdeur verscheen. De
dominee. Moeder stond als aan de grond
genageld. Ze voelde wat komen ging.
Mijn oudste broer, de vorige dag
vertrokken om zijn vaderland te helpen
bevrijden, was gesneuveld.
Weer was er een kist met een zwart
kleed in de kamer, maar nu nam
niemand me mee naar binnen. Moeder
had genoeg aan zich zelf en de anderen
dachten niet aan mij.
Och, ik was nog maar een kind… Maar
ik weet nog niet hoe ik die dagen ben
doorgekomen en de bevrijding heb ik
nooit mee kunnen vieren.
W.Veenstra –Welfing

Van Wieke nog een paar stukje die
haar ouders haar verteld hebben
over de oorlogsjaren.
Mijn broer Jan was schildersknecht bij
Klaas te Nijenhuis in Wijnjeterp. Hij ging
op de fiets van Hemrik naar Wijnjeterp.
Jan moest goed uitkijken, want hij wilde
zijn fiets niet kwijt en natuurlijk wilde hij
zelf ook niet opgepakt worden. Hij fietste
de Bûtewei ook wel eens om, want dan
was het niet pluis onderweg.
Op een keer kwam hij een boer (die vermoedelijk bij de NSB was) tegen, en die
zei: "Vanavond staat de deur van de
schuur los voor jullie, haal er maar uit wat
jullie willen hebben, er is koren genoeg".
Verder werd er niets gezegd.
Dit was een buitenkans voor de mensen
van het verzet, die met de rogge weer
onderduikers aan eten konden helpen.
Maar Jan dacht dit is een valstrik, want de
zoon van de boer was bij de Landwacht.
Maar hij kon het ook niet loslaten wat er
tegen hem was gezegd, hij keerde de fiets
en ging naar dokter Berghuis.
Als het verzet zijn hulp nodig had, kon
men op dokter Berghuis rekenen. Hij
kwam bij vriend en vijand en kende de dorpelingen goed.
Nu had dokter Berghuis nog een visite af
te leggen bij de zieke buurvrouw van de
boer.
De beide boerderijen stonden een paar
honderd meter van de weg met elk een
eigen oprit.
Dokter Berghuis sprak het zo met Jan af:
"Ik moet straks nog naar de zieke buurvrouw dan is het donker, ik neem dan de
verkeerde oprit en ga de schuur in, als ze

mij dan overvallen zien ze wel dat ze de
verkeerde hebben en als er niets gebeurd
en alles veilig is geef ik een sein met mijn
knijpkat". En het was vertrouwd, na het
sein konden de jongens hun gang gaan.
Dokter Berghuis is heel gewoon via de
brede plank die over de sloot naar de
buren leidde gegaan, om de zieke boerin
te bezoeken.
Een tijdje later kwam Jan de boer weer
tegen en vroeg wat zijn de kosten? De
boer liet met een handgebaar weten,
niets, en ze fietsten allebei door.
De ondergrondse gingen wel vaker de
boer op om spullen en eten voor hun
onderduikers, die lang niet allemaal bij
mensen waren onder gebracht. Sommigen zaten ergens in een oude schuur, ver
in het land of in holen op de heide. Voor
hen moest nog een betere plaats gezocht
worden.
In november mocht er geslacht worden,
dan brachten de boeren de varkens of
een schaap.
Er moest een briefje van de gemeente bij
zijn, dan was het wettig. Maar er waren
ook wel dieren zonder briefje. Als nu de
keurmeester Noorman langs kwam stempelde en keurde hij alles goed. Als hij vertrokken was, ging het op een snijden en
uitbenen en gehakt draaien tot in de kleine uurtjes. De illegale dieren zonder briefje moesten het eerst de deur uit.
Dan was het hard werken in de slagerij
van de Welfings waar vader en zoon
Johannes het vak uitoefenden.
Van een geslacht dier moest de eigenaar
een aantal kilo’s centraal inleveren voor
het levensonderhoud van de Duitsers.
Annie

Prikbord
Bedankt

Gezocht

Na een lang verblijf in het ziekenhuis en in
verpleeghuis Stellinghaven in Oosterwolde wil ik iedereen bedanken voor de
kaarten, telefoontjes, bloemen en verdere
belangstelling.
Hartelijk dank !

Handige collega die mij in z'n vrije tijd wil
helpen met mijn auto/onderdelen bedrijf
voor alle voorkomende werkzaamheden.
Leeftijd 13 t/m 70 jaar. Reacties kunnen
naar Egbert de Boer te Hemrik, tel.nr.
0516-471276 of 06-54272376, e-mail
info@egbertdeboer.nl

A.J. Posthumus-Hoogenberg

Aanleveren copy
I.v.m. Pinksteren verschijnt de Bân een
week eerder! De copy moet een week
eerder dan normaal worden ingeleverd!
De redactie.

Gospel groep ”Sola Gratia”
Houdt op 9 mei 2009 een bloemenmarkt,
bij de Gereformeerde Kerk te Wijnjewoude. Tussen 10:00 uur en 13:00 uur.

Het Wâldhûs één morgen een
"Pannenkoeken restaurant "
Eind maart kwam juf Lucie vragen of de bewoners van het Wâldhûs het leuk zouden vinden, dat de kinderen van groep 5 en 6 van CBS “Votum Nostrum” pannenkoeken voor
ons zouden bakken. Het bestuur van 't Wâldhûs leek dit een goed idee. We kregen allemaal een persoonlijke uitnodiging, waarin ons werd verteld, waarom deze dag. Het
schijnt een landelijke actie dag te zijn, waarop schoolkinderen iets voor de oudere
medemensen gaan doen.
Het feest was gepland op 3 april in de recreatie ruimte.
Na enig overleg werd besloten de morgen zo in te delen: 4 kinderen zouden onder leiding van mevr. Kikstra een pan heerlijke soep gaan koken.
Deze 4 kinderen hebben 9 liter soep gekookt. Dat de soep lekker was bleek, zodat er
geen druppeltje soep overbleef. Hulde aan deze 4 kinderen.
De rest van groep 5 en 6 gingen onder leiding van juf Lucie en meester Sjouke pannenkoeken bakken.
Onderhand werd de recreatiezaal omgetoverd tot een heus restaurant. De tafels waren
keurig gedekt. Van de stapel pannenkoeken van zo'n 50 cm hoog bleef niets over.
Ondertussen werd onder leiding van de schoolkinderen enkele potjes bingo gespeeld,
waarmee sommigen ook nog een prijsje wonnen.
Tot slot was er voor iedereen een appel- peer- sinaasappel of een trosje druiven.
De bewoners van 't Wâldhûs en de schoolkinderen hebben met zijn allen van een
gezellige en lekkere maaltijd genoten. Voor herhaling vatbaar.
Het Wâldhûs bedankt de kinderen en de leiding voor deze heerlijke maaltijd.
Liesbeth

Pannenkoeken eten in It Wâldhûs.
Op 3 april was het nationale pannenkoekdag.
Op die dag gingen de kinderen van groep 5/6 van basisschool Votum Nostrum pannenkoeken bakken voor de mensen in It Wâldhûs. Er waren allerlei taken; soep maken,
pannenkoeken bakken en serveren, alle kinderen konden wel wat doen! En we hebben
ook Bingo gedaan. Maar samen met de bewoners pannenkoeken eten was natuurlijk
het leukst. Het was een gezellige morgen!
Van Marijke Akker groep 6.

Himmeldei 2009!
Al jaren trekken de beide basisscholen 't Twaspan en Votum Nostrum gezamenlijk op
tegen het zwerfafval in Wijnjewoude. Zo ook vrijdagmorgen 17 april. Gehuld in een blauwe hes met opdruk “Nederland wordt steeds schoner” en gewapend met prikstok en
vuilniszakken gingen de kinderen van alle groepen het afval te lijf. Ook dit jaar is er weer
heel wat opgeruimd, van plastic tassen, flessen, blikjes tot een afgedankte buggy en
een enkele accu! Over de hoeveelheid kilo's is op dit moment van schrijven nog niks
bekend, feit is wel dat straten, bermen en sloten er weer een stuk schoner uitzien dankzij de kinderen van de beide scholen! En nu maar hopen dat Wijnjewoude schoner blijft!
Na afloop was er voor de “himmelders” een cadeau. De foto is gemaakt op het dorpsplein van Wijnjewoude.

Eerste landelijke buitenspeeldag 10 juni
Op woensdagmiddag 10 juni is de eerste Landelijke Buitenspeeldag in Nederland. Op
die dag gaan de tv-zender en de website van Nickelodeon letterlijk 'op zwart', en worden kinderen aangemoedigd om lekker buiten te gaan spelen.
De initiatiefnemers van de buitenspeeldag zijn de VNG en kindertelevisiezender
Nickelodeon. Samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Speelfonds
Jantje Beton, het netwerk Child Friendly Cities en Veilig Verkeer Nederland willen zij kinderen in Nederland stimuleren om buiten te spelen en te sporten.
Doe mee!
Wij roepen gemeenten, ouders, belangenorganisaties en het verenigingsleven op om
een leuk programma voor kinderen te organiseren. De invulling van het programma
hoeft niet overdreven groots of meeslepend te zijn om het voor kinderen aantrekkelijk te
maken om buiten te gaan spelen. Waterballonnen gooien, stoeptekenen, ongelukstikkertje of een spelletjesparade, alles is mogelijk!.
Meer informatie: buitenspeeldag.nl

Beroepskeuze advies:
wordt bokser, meer kans op slagen

Geslaagde crossloop voor It Twaspan
Op 18 april deden maar liefst 18 leerlingen van obs It Twaspan mee aan de negende
scholierencrossloop in Beetsterzwaag. Dit sportieve evenement wordt jaarlijks georganiseerd door PRIMO-Opsterland en Atletiek Vereniging Heerenveen. Op een parcours
rond de speeltuin aan It Merkelân lopen de kinderen afhankelijk van hun leeftijd 400,
800 of 1200 meter.
Ook in voorgaande jaren deden er kinderen van It Twaspan mee, maar nooit eerder
waren ze met zoveel. Er was nog een verschil met andere jaren: op woensdagmiddagen in maart en april hadden de deelnemers oefenuurtjes benut om zich voor te bereiden, met veel enthousiasme en inzet. Dat leverde op 18 april mooie resultaten en heel
veel plezier op.
Alle kinderen liepen voor wat ze waard waren, en renden sneller dan ze ooit gedaan
hadden. Romerson van der Molen bleek bij de jongens van groep 4 zelfs de allersnelste
– hij ging als een raket van start en stond zijn voorsprong niet meer af. Martsen Overzet
liep ook een geweldige wedstrijd. Hij had de pech dat juist tijdens zijn opmars een hekje
dichtklapte. Daardoor werd hij gestuit in zijn inhaalrace. Hij viel net buiten de prijzen.
Allemaal zetten ze hun beste beentje voor. Gillian Khodalux en Sil Veenstra met vallen,
opstaan, en keihard doorgaan. Alle anderen bleven volop op de been. Voor sommigen
was er teleurstelling: de droom om te winnen kon niet voor iedereen uitkomen…. Voor
de meesten was er de voldoening en trots dat ze zichzelf overtroffen. Dat kwam zeker
ook door de aanmoedingingen van het publiek, waar betrokken ouders en leerkrachten
hun woordje deden. Het mooie weer en de prima organisatie deden de rest om voor een
heel geslaagde, gezellige, sportieve middag te zorgen.
Al met al: Germa, Simone, Femke, Kinie, Jelle, Romerson, Tim, Erwin, Vera, Ilse,
Mirthe, Daniëlle, Idwerd, Sil, Gillian, Martsen, Jesper en Brian: klasse gedaan – en volgend jaar zijn we weer van de partij, met onze yell:
Twaspan kom op!!! Zet de hele wereld op zijn kop!!!
namens obs It Twaspan
Baukje Koolhaas
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VOTUM NOSTRUM
Op D.V. 17 mei 2009 bestaat CBS Votum Nostrum in Wijnjewoude 100 jaar.
Dit heuglijke feit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan, vandaar dat wij een reünie
hebben georganiseerd. Deze wordt op zaterdag 16 mei 2009 , vanaf 14.00 uur, gehouden in dorpshuis “de Swingel” in Wijnjewoude.
Vrijdag 15 mei: feestdag voor de kinderen die nu op school zitten.
Zaterdag 16 mei: programma reünie:
14.00 uur
14.30 uur
14.45 uur
15.00 uur
15.30 uur
18.00 uur
20.00 uur

ontvangst
opening door bestuur
schoolband
sprekers
gezellig samenzijn en bezichtigen schoolgebouw (oude foto's)
broodmaaltijd
afsluiting van de dag

zondag 17 mei: Dankdienst in de Gereformeerde Kerk om 9.30 uur en koffiedrinken
na de dienst.
Verdere informatie is te vinden op de site van Votum Nostrum:
www.votumnostrum.nl
of bij M. Kiers-de Vries
Duerswâldmerwei 19
9243 KA Bakkeveen
0516-541283
De reünie commissie.

Na 113 jaar stopt IJsclub Foarút
In de winter van 1895 wordt IJsclub Foarút opgericht en heeft het toenmalige Wijnjeterp
een eigen IJsclub. In die tijd maakte men voor de ijsbaan gebruik van een van de wijken
nabij de huidige boerderij van de familie Dijkstra aan de Tjalling Harkeswei nr. 84.
Nu 113 jaar later komt er een eind aan IJsclub Foarút. De ijsbaan heeft op diverse plekken een ijsbaan gehad. De laatste 45 jaar maakte de IJsclub gebruik van het land van
de fam. De Groot, gelegen naast het Felderbos. Het was de heer De Groot die zijn land
in 1963 beschikbaar stelde toen de huurprijs van het land van de heer Nijboer te hoog
werd. De IJsbaan bevond zich toen naast de huidige woning van de familie Posthumus
aan de Tjalling Harkeswei nr. 91.

De heer Nijboer had de huurprijs van het land verhoogd naar 300 gulden per jaar en dat
kon de IJsclub niet opbrengen. In de ledenvergadering van 1964 geeft het bestuur aan
de huurprijs niet op te kunnen brengen en zich in de vergadering afvraagt of de IJsclub
'instand' gehouden kan worden. Het was te danken aan de heer De Groot (Hendrik),
toen bestuurslid van de IJsclub, dat de IJsclub weer verder kon. De heer De Groot stelde zijn land, naast het Felderbos, beschikbaar voor de IJsclub.
De familie De Groot heeft nu 45 jaar later besloten de huur overeenkomst met IJsclub
Foarút per direct te beëindigen, wat betekent dat de mooie ijsbaan aan de vaart verleden tijd is. Aan een periode van 45 jaar van de ijsbaan bij het Felderbos is een eind gekomen. Velen hebben er leren schaatsen en plezier beleeft aan de mooie schaatssport.
Het bestuur heeft zich samen met vrijwilligers altijd met veel enthousiasme ingezet voor
de IJsclub. Het bestuur is teleurgesteld in het plotselinge beëindigen van de huurovereenkomst maar bedankt de familie de Groot voor het gebruik van het land voor de ijsbaan
Omdat het bestuur geen mogelijkheid ziet de ijsbaan te verplaatsen is in de speciale
ledenvergadering van 21 april 2009, aan de leden de formele ontbinding van de IJsclub
voorgelegd. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur formeel van haar leden toestemming gekregen IJsclub Foarút te ontbinden. Met het batig saldo zal volgende winter nog een schaatsdag voor de 'leden' bij FlevOnice georganiseerd worden.
Bestuur IJsclub Foarút.

IJsclub Foarút opgeheven
Op een mooie voorjaarsavond in april verzamelde zich een groepje ijsmeesters en
schaatsliefhebbers in de Swingel, voor wat de laatste ledenvergadering van ijsclub
Foarút zou worden. Begin april kregen alle 153 leden van de ijsclub een brief met daarin
het bericht, dat de huurovereenkomst voor de ijsbaan bij het Felderboskje met onmiddellijke ingang was opgezegd. Het bestuur gaf aan geen mogelijkheden voor een andere ijsbaan aan de vaart te zien. De investering daarvoor is niet op te brengen. Er bleek
geen andere optie dan de ijsclub op te heffen …. na een bestaan van 110 jaar …
Als nieuweling aan de vaart krijg ik dan een brok in mijn keel. Wat heb ik heerlijk mijn
baantjes gereden, in de beschutting van het bos, met uitzicht over het land en de winterse vaart in de buurt … Wat heb ik genoten van het gekrabbel van onze kinderen, op 'dubbeldekkers', achter een stoel … en nu kunnen ze schaatsen … Veel winter was er niet,
de afgelopen jaren, maar als het koud en kouder werd, was daar elke keer toch die heerlijke ijsbaan … Bestuursleden: bedankt voor jullie inzet!
Tja, mij werd het koud om het hart toen ik las dat IJsclub Foarút zou worden opgeheven
– en ik zal vast niet de enige zijn. Op die mooie voorjaarsavond in april was ik erbij toen
er herinneringen werden opgehaald aan de fakkeloptocht, het aanbrengen van de verlichting, het pompen van het water, wakken die niet te dichten waren ….

Na 110 jaar einde van ijsclub Foarút - het is niet anders. Gelukkig kunnen we blijven
schaatsen op de ijsbanen bij de Hemrik en in het dorp. Hopelijk zal het nog veel winteren. In elk geval zullen de leden van Foarút zich nog een keer op glad ijs wagen, als ze
volgende winter de schaatsen aantrekken in Flevoland.
Op een mooie voorjaarsavond in april sluit voorzitter Wietse van der Lei de vergadering
– de allerlaatste. IJsmeesters en schaatsliefhebbers heffen het ijskoude glas – op
mooie herinneringen, en op de toekomst: foarút!! ook zonder ijsbaan aan de vaart, ook
zonder ijsclub …
Baukje Koolhaas

Concours Hippique Wynjewâld Hynstedei
U hebt het in de vorige Bân al kunnen lezen. Op zaterdagmiddag 13 juni is het weer
zover. Het jaarlijkse concours hippique oftewel de Hynstedei van Wijnjewoude staat op
de agenda.
Naast de rijders van Taveno en de tuigpaardrijders zonder rijvergunning is er ook een
rubriek voor kinderen die met hun aangespannen pony voor de wagen mee willen doen
aan een wedstrijd. Dus ook de hoogste tijd voor de kinderen tot 12 jaar om goed te gaan
trainen met de pony voor de wagen om op 13 juni uitstekend en goed voorbereid voor
de dag te kunnen komen. Het paardenspektakel zal opgeluisterd worden door de
Slûskesjongers uit Wynjewâld- Hemrik. Dus het belooft een gevarieerde middag te worden met voor elk wat wils.
Als je meer informatie wil, neem dan contact op met één van onderstaande personen:
Wietske Clevering 0516 – 481296 of Joop Witlox 0610805561
Wordt vervolgd.
Bestuur Hynstedei

Oproep aan oldtimerliefhebbers uit Wijnjewoude
Een groepje oldtimerliefhebbers uit Wijnjewoude heeft het plan om jaarlijks één of twee
ritten/bijeenkomsten te organiseren.
Wij gaan er van uit dat een oldtimer een oldtimer is, wanneer deze auto, motor of scooter enz. 25 jaar of ouder is. Familie Roffel, v/d Wal en Bosma hebben het voornemen om
in eerste instantie de kar te trekken. Om te beginnen hebben we een rit gepland op zondag 7 juni en tevens een bezoek te brengen aan een museum of iets dergelijks.
Wanneer u in het bezit bent van een dergelijk voertuig neem contact op met één van
genoemde personen of evt. tel.nr. 481784. Reactie's ontvangen we graag voor 30 mei.
Wij willen onze eerste rit op zondag 7 juni starten vanaf 13.00 uur bij café/ restaurant
“de Stripe”.

Geef de pen door
Beste lezers,
Na een morgen bezig zijn in de tuin, snel de Bân uit de brievenbus
gehaald en nieuwsgierig even lezen en dan komt de ontnuchtering: je
moet er aan geloven voor de rubriek “geef de pen door”
Nou daar gaan we dan maar.
Ik, Henk van der Ploeg ben geboren op de
boerderij aan de Merkebuorren 92 in
Wijnjewoude, voorheen Duurswoude in
1951 als jongste uit een gezin van vier kinderen.
Na eerst de kleuterschool bezocht te hebben in het gebouw “De Driehoek” ben ik
naar de O.L.S. in Duurswoude gegaan
welke na de eerste twee klassen doorlopen te hebben werd gesloten wegens te
weinig leerlingen. Toen op de fiets naar
Wijnjeterp, nu garage Jansma en vervolgens naar de school op de Mr. Geertswei.
Dus nooit verhuisd maar wel vier verschillende scholen bezocht in mijn eigen dorp.
Vervolgens een opleiding gevolg tot automonteur en daarna toch gekozen voor
mijn huidige beroep als veehouder, waarvoor ik de middelbare Landbouwschool in
Drachten heb doorlopen.
Op 17 jarige leeftijd ben ik in maatschap
getreden met mijn vader Harm van der
Ploeg. Voordat dit gerealiseerd was
moest ik voor het kantongerecht in
Beetsterzwaag verschijnen voor een
meerderjarigheidsverklaring waardoor ik
handelingsbekwaam werd verklaard.
Enige tijd later leerde ik mijn vrouw Jannie
kennen op de door mij met vrienden
bezochte dansavonden in de “Kruisweg”
in Marum.
Na een aantal jaren van verliefd, verloofd
verlieten mijn ouders de boerderij en zijn
Jannie en ik getrouwd en zijn toen op de
boerderij komen wonen. Hier zijn ook
onze drie kinderen Cindy, Harry en

Marjan geboren welke zich inmiddels buiten het dorp hebben gevestigd met hun
partner in respectievelijk Sneek, Gouda
en Ureterp.
Niet één van onze drie kinderen heeft te
kennen gegeven het ouderlijk bedrijf over
te willen nemen. Dus zoals het nu lijkt zijn
wij de laatste generatie van der Ploeg die
de boerderij zal bewonen die ooit mijn
grootvader Hendrik van der Ploeg in 1924
heeft laten bouwen.
Nu de jaren beginnen te tellen is er een
moment aangekomen dat je begint na te
denken over het eventuele beëindigen of
het bedrijf in te krimpen. Het boer zijn is
een prachtig beroep maar wel in
Nederland steeds moeilijker uit te oefenen. Het leuke van het boeren is o.a. het
bewerken van het land en het verzorgen
van de koeien: het melken, voeren en
bezig zijn met de fokkerij. Hierin ben ik wel
redelijk succesvol daar vier van de door
mij gefokte koeien 100.000 kg melk hebben geproduceerd. Tevens hoopt onze
oudste koe Duerswâldmer 496 deze
zomer de productie te halen van 10.000
kg vet en eiwit.
Deze koe is nu 14 jaar oud. Dit zijn toch
weer de leuke dingen in deze economische moeilijke tijden in de melkveehouderij. Zoals het nu lijkt kan het dit jaar wel
eens voor het laatst zijn dat u misschien
wel eens moet stoppen voor onze koeien,
die dan de weg oversteken om het land te
bereiken.

Mijn pen is nu leeg en ik geef hem door aan Jan en Roelie Kiers.
Henk van der Ploeg.

Jongerenwerk Wijnjewoude
De eerste jongensavond is geweest! 8 Jongens, die gezellig met z´n allen hebben
gevoetbald. Ook zijn er leuke ideeën opgedaan voor andere jongensavonden, dus
houdt de Bân goed in de gaten.
Wijzigingen:
Meidenavond (filmnacht- zie in de Ban) is verschoven naar 8 mei om 19.30 uur.
Vossenjacht (voor jongens en meisjes) is verschoven naar 16 mei om 19.00 uur.
Waar? MFC de Swingel.
Tot dan allemaal!
Groetjes
Anna, Heero, Hilco, Arjen, Tineke en Jorien
Informatie 0619758609
Houd ook goed www.jongerenwijnjewoude.hyves.nl in de gaten voor updates!

Trekzak spelen voor beginners.
Al een aantal jaren organiseert de Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude een cursus trekzak spelen in ons dorp. De spelersgroep is heel constant, zodat voor aanwas en beginners nauwelijks plaats is.
Hierin willen we verandering brengen .
Het komende seizoen willen we starten met een cursus voor beginners .
Een voorwaarde is dat er tenminste 10 deelnemers zijn.
De kosten voor 15 lessen bedragen € 75,- bij de eerste les contant te voldoen.
Voor de overhead kosten (koffie etc.) vragen wij € 2,- per deelgenomen les,
aan het begin van deze les te voldoen.
De lessen starten eind september op maandagavond (onder voorbehoud).
De docent is de heer Paul Hanraads.
Opgave voor 1 juli a.s, omdat het organiseren toch enige voorbereiding kost.
U kunt zich opgeven bij Sybout Posthuma Linthorst, tel. 0516-481646 of
via mail: werkgroep.wijnjewoude@gmail.com

Wat doen weekdieren in het weekend

Dorpsfeest 2009
Beste dorpsgenoten,
Nog een paar weken en dan is het weer zover; dan staat de tent bij het sportveld en vieren we van 17 t/m 21 juni het 13e dorpsfeest met dit jaar als thema Folklore.
Het programma:
Het programma voor het komende dorpsfeest ziet er als volgt uit:
Woensdag 17 juni:
- Vanaf 18:00 uur een avond rommelmarkt door de VVV Wijnjewoude op/ bij het feestterrein.
- Vanaf 19:00 uur diverse muzikale groepen uit Wijnjewoude
Donderdag 18 juni:
- Vanaf +/- 18:30 uur stratenvolleybaltoernooi
In samenwerking met volleybalvereniging DWS wordt er een stratenvolleybaltoernooi georganiseerd. Voor meer informatie zie bij stratenvolleybal op pagina 23.
De contactpersonen kunnen tot en met 1 juni 2009 de teams doorgeven.
Na deze datum kunnen zich geen teams meer opgeven.
Inleggeld per team € 15,00. Bij aanvang van het toernooi te betalen.
Vrijdag 19 juni:
- `s Morgens komt Dolf Moed van Theaterfiets met de voorstelling “De Tijdmachine”
voor alle kinderen van de basisschool. Informatie voor het kinderprogramma volgt
via de scholen. Basisschoolkinderen 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 het secretariaat te verkrijgen.
- Vanaf 21.00 uur is er een Duits bierfeest in de feesttent. Met muzikale begeleiding
van Drive-in Show Daylight.
Zaterdag 20 juni:
- `s Morgens beginnen we met een Fries programma.
- Ook hebben we deze dag oude foto's van Wijnjeterp-Duurswoude-Wijnjewoude tentoongesteld in de tent.
- Na dit programma kan er gezamenlijk gegeten (brunch) worden in de tent.
Kosten € 7,50 per persoon, voor basisschoolkinderen € 5,00.
Opgave hiervoor kan tot 10 juni 2009 bij Martje Seefat, telefoon 0516-48 12 71
- `s middags worden er zeskamp “Highland games” gehouden.
Tijdens dit spektakel zullen alle buurten tegen elkaar strijden om te zien welke buurt
zich meester mag noemen van de Highland Games.

Edelachtbare, als u wilt dat ik rechtsta
zal mij daar bij neerleggen

Er zal onder andere gestreden worden tijdens The Tug of War, Roll the Barrel en
Tossing the Caber. En uiteraard is er weer een spectaculair eindspel, waar ieder team
z'n laatste kracht in de strijd kan gooien. Welke buurt mag zichzelf, na deze zowel fysieke als mentale inzet, uiteindelijk winnaar noemen?
Reglement:
- Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 8 deelnemers (inclusief coach), zodat je
elkaar eventueel kunt afwisselen.
- Maximaal 4 mannen per team.
- Leeftijd 12 jaar en ouder.
- Kleding voorschrift; kom in de stijl van de Highland games (Schotland)
- Deelname kosten: €15,00 per team.
De contactpersonen kunnen tot en met 14 juni 2009 de teams opgeven.
- Vanaf 21:30 uur volgt de dans- en feestavond met medewerking van de band Off
Limits.
Zondag 21 juni:
Aangezien de tent toch op zijn plaats staat, hebben wij deze beschikbaar gesteld aan
de kerken van Wijnjewoude. Zij zullen een kerkdienst verzorgen. Tijdens het gehele
dorpsfeest is de kermis aanwezig.
Enkele aandachtspunten:
Voor het stratenvolleybaltoernooi en de Zeskamp “Highland games” Kunt u zich opgeven. Dus wacht niet langer en geef een team op! Opgave per E-mail:
dorpsfeestwijnjewoude@home.nl of per telefoon: 48 12 71 (Martje Seefat).
Indien u nog vragen heeft belt u gerust iemand van het bestuur. Namens het bestuur
van Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude wens ik iedereen succes met de voorbereiding
van het feest en tot ziens op 17, 18, 19, 20 & 21 juni 2009.
Manuel Boer
0516-480509

Grote statiegeldactie op 8 mei a.s.
Op vrijdag 8 mei aanstaande is er op-nieuw een grote statiegeldactie! Vanaf 17.30 uur
zullen vrijwilligers, groot en klein, bij u langs komen om statiegeldflessen op te halen.
Net als vorig jaar is de opbrengst van de actie voor het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen voor de speeltuinen in Wijnjewoude. Aangezien de toestellen tegenwoordig
aan strenge keuringseisen moeten voldoen, is het materiaal duur in aanschaf.
Begint u alvast flessen te verzamelen, voor u het weet is het 8 mei.
Een vrijwillige bijdrage is ook van harte welkom,
Namens de gezamenlijke speeltuincommissies Wijnjewoude
Willy de Haan

Stratenvolleybaltoernooi 2009
Dit jaar organiseert D.W.S. in samenwerking met de organisatie van het Dorpsfeest
weer haar stratenvolleybaltoernooi. Het toernooi zal plaats vinden op het evenemententerrein (voetbalveld O.D.V.) op 18 juni.
De reglementen voor dit toernooi zijn:
- 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.
- Maximaal 3 competitie spelers per team
- 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.
- Het inschrijfgeld bedraagt 3,00 Euro per persoon.
De contactadressen voor dit toernooi zijn:
Dop- en Bremerheide
Kraal- en Strúkheide
Merkebuorren Midden
Merkebuorren Oost
Merkebuorren West
Klein Groningen
De Draai
Welfingstrjitte
Weinterp
Duerswaldmerwei
Russchenreed
Mounleane-Finne-Skjer
Mr. Geertswei
Te Nijenhuiswei
Te Nijenhuiswei
Trambrege
Loksleane
Petersburg
Gentiaan/Wolverlei

J. Boonstra
R. de Vries
B. Langhout
D. de Jong
O. Geertsma
N. van Wijngaarden
R. de Vries
J. Feenstra
D. Stienstra
T. Kiers
G. van Linde
J. Boonstra
J. Dreijer
K. v.d. Woude
G. de Haan
H.v.d. Lei
J. Kiers
A. Meestringa
Y. Oosterhof

481493
481776
481772
481683
481241
480946
481328
481910
480606
541283
481942
481885
795101 / 0624236317
481391
481621
481258
480881
481823
481850

De contactpersonen kunnen tot en met 1 juni 2009 de teams doorgeven aan:
Carolien de Lange
tel: 480858
Janko Brouwer
tel :481995 / 0620395827
Dita Stienstra
tel :480606
Na deze datum kunnen zich geen teams meer opgeven.
Als bestuur van D.W.S. reken wij weer op uw steun, en wensen we u prettige en sportieve wedstrijden toe.
Op 11 mei ledenvergadering aanvang: 20.15 uur in de Swingel.
Op 18 mei mixtoernooi voor alle leden.
Het Bestuur.

Het was GENIETEN en nog eens GENIETEN
van de musical MOZES
Rondom me had ik al signalen opgevangen, dat de spelers van de musical enthousiast begonnen te worden. Als de
muzikanten beginnen met hun repetities
krijgen ook zij de kriebels. In enkele huiskamers zaten vrouwen te zweten om al
die kostuums in elkaar te krijgen. Het
hoofd liep hun bijna om. Achter de schermen was natuurlijk nog veel meer te regelen, waar ik geen weet van heb. En het
decor, hoe groot moet het, wat is de
goede verhouding tot de zaal? Tja, doe
het maar ineens goed. Alles verliep over
weken in een strak schema.
En dan is er de eerste avond van de uitvoering.
Gesminkte kinderen stuiteren van spanning de trap wat op en neer. O Jee, allemaal Egytenaren, ik herken er geen één.
Wat een metamorfose hebben ze ondergaan.
In de zaal zie ik dat het decor helemaal af
is. De zaal loopt vol. Rustig wachten we
op het begin. En dan staat ineens het
podium vol met spelers in prachtige gewaden beschenen met felle gekleurde lampen. Zang, toneel, en muziek. Zo nu en
dan gebeurde er te veel om alles waar te
nemen.

En dan Mozes petje af voor hem. In de
loop van de uitvoeringen werd hij steeds
meer “Mozes” en kreeg het volk zichtbaar
ontzag voor hem. En Merit; wat een talent,
zingen acteren, mooi zijn. Dat zo'n actrice
hier in dit dorp gewoon rondloopt. Niet te
geloven. Ik kan ze niet allemaal bij name
noemen maar Aäron, Mirjam, Jochebed
en Amram, geweldig. De knappe Asali,
zijn zweepslagen voelen de mensen nog.
En Farao wat zag hij er prachtig uit, en de
draagstoel wat een vinding. Het spelen
was mooi, het zingen was gaaf. Ik heb de
hele avond het gevoel gehad dat ik naar
professionele spelers zat te kijken. Ik
meen op één na, allemaal talent uit eigen
dorp. Het was een super voorstelling van
de musical Mozes.
Daar moet de regisseur Hans Jonker ook
een dikke pluim voor hebben.
Alle spelers, bedankt, jullie ontroerden
me en ook vele anderen. Ik durf te zeggen
het hele dorp heeft genoten. Ik hoop van
de DVD opnieuw te genieten.
Een toeschouwer
Annie

Musical Mozes
Het is alweer een paar weken geleden dat de musical Mozes in het mfc werd opgevoerd.
Wij hebben enorm genoten van dit spektakel en gezien de vele positieve reacties, heel
veel mensen met ons!
Al met al was het een hele bijzondere happening en inderdaad, wat lopen er talentvolle
mensen in onze eigen omgeving rond: het zingen en acteren, het maken van de kleding
en het decor, het grimeren en zo velen die zich vrijwillig voor de musical hebben ingezet! Super!
We genieten nog na: de kleding moet gewassen worden en het financiële plaatje moet
kloppen….., maar toch vooral genieten en dat wordt binnenkort ook nog gedaan d.m.v
een gezellige avond.
Beste mensen: bedankt voor uw komen en bedankt voor alle hulp!
We gaan zo'n project zeker nog eens over doen, maar dat zal nog wel een paar jaar
duren, dus wie weet……
De werkgroep: Hans, Gea, Hillie, Ypie, Joke, Bertha, Jeannet.

Verkoop loten
Onze jaarlijkse dagboottocht was op 15 april j.l. 127 gasten en vrijwilligers hebben een
mooie zonnige dag gehad. We zijn vertrokken vanuit de haven van Drachten.
In Grou konden we even van de boot. 's Middags de verloting met mooie prijzen die
beschikbaar waren gesteld door de middenstanders/ondernemers uit de dorpen
Ureterp – Frieschepalen – Bakkeveen – Wijnjewoude. Alle gevers hartelijk dank. Ook
hartelijk dank voor de vele giften die wij mochten ontvangen.
Dit alles wordt zeer op prijs gesteld.
Eind mei of begin 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 bezoek willen ontvangen van een vrijwilliger van de Zonnebloem? Dan kunt u contact met ons opnemen.
Op 10 juni hebben wij een autotocht. Hebt u belangstelling om mee te gaan? Dan graag
even bellen.
Zou u ons als vrijwilliger willen helpen bij het organiseren van onze activiteiten dan bent
u van harte welkom tel. 0512-302086 of 0512-302489.
Het bestuur afdeling Ureterp

Noordelijke halve finale bekervoetbal
Op zaterdag 9 mei
is de noordelijke halve finale bekervoetbal tussen
v.v. ODV D1 - s.c. CAMBUUR D1
Aanvang wedstrijd 10.00 uur
Entree: GRATIS !!!
Graag nodigen wij hierbij iedere voetballiefhebber uit om deze unieke wedstrijd te gaan
bezoeken. Aangezien de tegenstander op het allerhoogste niveau (1e Klasse
Landelijke Divisie) speelt, kunnen wij alle steun gebruiken.
Dus graag tot ziens op zaterdag 9 mei a.s. om 10.00 op sportpark '' Tusken de Wallen ''
in Wijnjewoude.

Filmnacht!!
Alleen voor meiden!
Ben jij….?
- Een meisje tussen de 8-14 jaar?
- Filmfan?
Wil jij….?
- De hele avond film kijken met je vriendinnen?
- Lekker in je pyama/ huispak chillen?
- Lekker liggen op je eigen kussens/ slaapzak?
Kom dan….!
- Vrijdag 8 mei om 19.30 uur naar MFC de Swingel
- Je ouders/ oppas/ zusjes/ etc. kunnen jou weer ophalen om 0.00 uur Midden in de
nacht dus!
Wat heb je nodig….?
- Als je hebt een leuke film die wij misschien kunnen gaan zien.
- Pyama/ huispak/ nachtjapon.
- Kussen(s) en een lekkere deken.
Waar zorgen wij voor ….?
- Wat lekkers
- drinken
En wat kost het dan….?
Helemaal NIKS!!
Vergeet vooral je knuffel niet
Telefoonnummer waarop wij die avond te bereiken zijn: 0619758609 (ook voor extra
informatie).

Alleen is maar alleen
Alleen gaan fietsen, alleen een terrasje pakken, allinne nei De Skâns, alleen... Er zijn
veel 55-plussers die noodgedwongen alleen zijn, maar daar af en toe wel eens verandering in willen brengen.
Voor hen heeft Timpaan Welzijn "Samen Uit" opgezet, een manier voor alleenstaanden
in Opsterland om met elkaar iets te ondernemen.
Het begin is er, maar er zijn nog te weinig deelnemers om voor elk wat wils te kunnen
organiseren. Niet iedereen heeft dezelfde smaak op het gebied van uitgaan, museumbezoek, wandelen, fietsen, sport, concert, theater, vaartochtjes en noem maar op.
Met een grotere groep kun je verschillende activiteiten opzetten waarvoor per uitstapje
dan toch een gelijkgestemd gezelschap beschikbaar is.
Zo komt meteen de vrijblijvendheid van "Samen Uit" aan bod: geen vaste clubjes, maar
steeds met een ander groepje uitkiezen wat leuk is. En... niet meer alleen.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan gauw eens contact op met Geertje
Miedema of Korrie Kooistra, Ouderenwerk Timpaan Welzijn.
Bereikbaar op dinsdag en donderdag 0512-303502.
Email: k.kooistra@timpaanwelzijn.nl

Pinksterfeest
Het is voor de 31ste keer dat de gezamenlijke kerken uit Bakkeveen, Frieschepalen,
Wijnjewoude en Ureterp van 29 mei - 1 juni het Pinkster-feest organiseren. Met veel plezier worden er door tientallen vrijwilligers al een aantal maanden voorbereidingen
getroffen om van het Pinksterfeest weer een geslaagd evenement te maken. Maar ook
uw hulp is nodig, want op 8 mei a.s. houden wij een huis aan huis actie waarmee wij
zoveel mogelijk koeken hopen te verkopen om zo het evenement financieel gezond te
houden. Ook zult u ons tegenkomen bij braderie's, rommelmarkten en andere evenementen in de omgeving om zo onze bekendheid nog groter te maken. Voor verdere
informatie over het Pinksterfeest verwijzen wij u naar de Pinksterkrant, die halverwege
mei weer huis aan huis verspreidt gaat worden en naar onze website:
www. pinksterfeest.org. Wij bevelen de huis aan huis actie van harte bij u aan en hopen
u weer op een of meerdere Pinksterdagen te mogen begroeten in Wijnjewoude om
samen te ervaren dat God zoeken Loont!

Bestaan er wegwerpboemerangs?

Tijdelijke woonruimte te huur
Voor woningzoekenden en gezinnen die op zoek zijn naar tijdelijke en gestoffeerde
woonruimte is de pastorie van de Hervormde gemeente Wijnjewoude te huur
(maximaal 1 jaar).
De pastorie aan de Mr Geartswei 21 te Wijnjewoude is gesitueerd vlak bij de lagere
school en heeft een royale tuin. Indeling begane grond: doorzon woonkamer met serre,
keuken, studeerkamer en ruime, via de bijkeuken bereikbare, aangebouwde garage.
Verdieping: 4 slaapkamers, badkamer en toilet. Zolder: berging en slaapkamer.
Inlichtingen bij dhr D. Bijma, kerkrentmeester van de Hervormde gemeente Wijnjewoude, tel 05160-481204.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Mei
3
10
17
21
24
31
Juni
7

9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal
14.00 uur. Ds. J.A. Vos
9.30 uur. Ds. J. Alserda
14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal
9.30 uur. Ds. Breen
14.00 uur. Ds. Breen
9.00 uur. Ds. W.B. van der Wal (Hemelvaardsdag)
9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal
14.00 uur. Ds. R. van Wijnen
9.30 uur. Leesdienst
14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal
9.30 uur. Leesdienst
14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal

Hervormde Gemeente
Mei
3
10
17
21
24
31
Juni
7

9.30
13.45
9.30
19.30
9.30
13.45
9.30
9.30
13.45
9.30
13.45

Duurswoude
Duurswoude
Weinterp
Weinterp
Geref. Kerk
Duurswoude
Weinterp
Weinterp
Weinterp
Duurswoude
Duurswoude

Dhr. T. J. Lucas
Ds. J. H. Dekkers
Ds. J. W. Slok
Ds. J. H. Dekkers
Ds. A. Elverdink
Ds. J. Noordam
Ds. J. H. Dekkers
Ds. J. M. Viergever
Dhr. H. Lowijs
Ds. J. H. Dekkers
Ds. H. Poot

IJsselmuiden
Wierden
Drachten
Wierden
Jistrum
Drachten
Wierden (Hemelvaardsdag)
Onstwedde
Hoogeveen
Wierden

9.30
19.30

Weinterp
Weinterp

Dhr. F. Verkade
Ds. C. Hoek

Hoogeveen
Twijzelerheide

Gereformeerde Kerk
Mei
3
10
17

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

30

13.45 uur.
9.30 uur
9.30 uur
13.45 uur.
19.00 uur.
21.00 uur.
19.30 uur.

31

9.30 uur.

21
24
29

14.00 uur.
16.00 uur.
19.30 uur.
Juni
1

7

10.00 uur

9.30 uur.
13.45 uur.

ds. R. R. Maathuis, Werkendam.
dhr. Ate Klomp, m.m.v. Popgroep U2, Jeugddienst.
dhr. H. J. Brouwer, Rouveen.
dhr. M. Kok, Schiermonnikoog.
ds. A. Elverdink, Jistrum, Gezamenlijk met Lippenhuizen/Hemrik
100 jaar Jubileum school. Koffiedrinken na de dienst.
geen dienst
Hemelvaartsdag,ds. Elverdink, Jistrum. Gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik.
ds. E. A. van Gulik, Drachten.
ds. A. Elverdink, Jistrum.
Tent : Survival
Search and Celebrate met Bram Rebergen
Tent : Koor en samenzang, Leiding: ds. A. Elverdink uit Jistrum
m.m.v. Chr. Mannenkoor Westerlauwers uit Buitenpost
Brassband De Bazuin uit Ureterp,
1ste Pinksterdag
ds. A. Elverdink, Jistrum.
Tent : Gezinsdienst
m.m.v. kindertheater “Petje af “ en Lyts Sola Gratia uit Wijnjewoude
Tent : Op zoek met…
Rense Westra uit Warten en djembégroep 'Kadung 'uit Wijnjewoude.
Tent : Praise- en Gospelavond m.m.v. Gerald Troost en band.
2de Pinksterdag
Openlucht dienst met Combo” WYN” uit Wijnjewoude.
Leiding: dhr. Feike ter Velde uit Zeewolde.
Kinderdienst kleine tenten: Opzoek naar je talent.
ds. G. C. van Rheenen, Drachten. Voorber. H.A.
ds. J. v. d. Veen, Heerenveen, kinderdienst.

Optreden muziekkoepel
Wij hebben in Wijnjewoude een prachtige muziekkoepel. Daarom zijn we ook blij dat
er weer een paar optredens staan gepland.
Op zaterdag 23 mei treden de trekzakspelers op. Aanvang 19.30 uur.
Het koor 'Looft den Heer' met nog een zanggroepje treedt op woensdag 24 juni op.
Aanvang 19.30 uur.
Wij hopen dat er weer veel dorpsbewoners komen luisteren.
Als meer muziekgroepen/ zanggroepen of wie dan ook willen optreden kunnen we
dit nog inplannen. Graag contact opnemen met Joop Miedema, telefoon 0516 481305.

Dorpsagenda
Mei
2
Boeken en platenmarkt in het Trefpunt
4
Dodenherdenking georganiseerd door Plaatselijk Belang om 19:45 uur
6
Rommelmarkt V.V.V.
8
Meidenavond. Filmnacht in de Swingel
8
Statiegeld actie voor de speeltuinen
8
Koekenactie van Stichting Pinksterfeest
9
Bloemenmarkt Sola Gratia bij de Gereformeerde Kerk
9
Halve bekerfinale ODV - Cambuur
11
Ledenvergadering DWS 20.15 uur in de Swingel
14
Pakketten inleveren voor Polen.
16
Reünie Votum Nostrum
16
Jongerenwerk: Vossenjacht voor jongens en meisjes
18
Mixtoernooi DWS voor alle leden
20
Ingebruikname Steiger bij Velde's bos
27
Bosloop O.D.V.
29, 30, 31
Pinksterfeest in de bossen tussen Wijnjewoude en Bakkeveen
30
Friese radiomarkt in Beetsterzwaag
Juni
1
Pinksterfeest in de bossen tussen Wijnjewoude en Bakkeveen
3
Rommelmarkt
7
Oldtimerrit
10
Zonnebloem: Autotocht
10
Eerste landelijke buitenspeeldag
13
Concours Hippique
17
Avondrommelmarkt vanaf 18.00 uur
18
Stratenvolleybal in samenwerking met het Dorpsfeest.
17t/m 21 Dorpsfeest

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.
Herhaalrecepten kunnen ook via de site besteld worden
www.lewin.praktijkinfo.nl
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.

Een paar maanden na de amputatie van zijn been,
steekt deze man reeds op eigen houtje de straat over.

