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Van de redactie 
 
 
Redactie "de Bân" 
Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 
Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 
Lammert Bouma, Petersburg 25 tel: 48 14 57 
Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 
Gerda Westerhof, Merkebuorren 14  
 
 
Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. 
 
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 1 juni 2019. 
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 en dan in lettertype arial 
11, via e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 25 mei om 18.00 uur. Te 
laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. 
 
Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381. 
Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij:  
Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl 
 
 
 
 
 
 
In maart en april zijn we op pad geweest om de vrijwillige bijdrage te innen van de 
adressen die geen machtiging hebben afgegeven. Elk jaar komen er gelukkig nog een 
aantal machtigingen bij. Met alle plezier gaan we de streek op want bijna iedereen heeft 
wel wat over voor ons dorpsblad. Minder plezierig is dat je vaker naar eenzelfde adres 
moet omdat er niemand thuis is. Toch is het ook nu weer gelukt om zo veel mogelijk 
adressen te bezoeken. Iedereen bedankt voor het geven van een bijdrage zodat 
verzekerd is dat ons dorpsblad ook dit jaar weer elf keer bij u bezorgd wordt. 
 
Om verschillende redenen zijn er wat adverteerders gestopt. Ons streven is om elk jaar 
niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. De prijs van de advertenties willen we 
ook niet verhogen. Momenteel is er nog ruimte in de Bân voor een aantal adverteerders. 
Bij deze een oproep aan bedrijven die graag willen adverteren in ons dorpsblad. Meldt u 
bij één van de redactieleden. 
 
Wij wensen u veel leesplezier in dit meinummer. 
 
De redactie 
                                                                                     
  

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“Hiel Wynjewâld 

bakte” 
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Koningsdag  
Afgelopen zaterdag 27 april kleurde Wijnjewoude oranje. Met een fleurige optocht vol 
prachtig versierde fietsen, begeleid door vrolijke muziek, werd als eerste Arjan 
Stroetinga van huis gehaald. Hij kreeg een speciaal plekje in het programma van 
Koningsdag Wijnjewoude om te laten zien hoe trots we als dorp op deze Nederlands 
Kampioen zijn. Deze trots werd des te meer duidelijk door de grote opkomst tijdens zijn 
huldiging in de Swingel.  
 
De versierde fietsen en de huldiging van 
Arjan waren niet de enige leuke 
activiteiten deze middag. Er was van 
alles te beleven in en om de Swingel: op 
de vrijmarkt werd druk handel bedreven, 
op de hobbymarkt werd men 
enthousiast gemaakt voor elkaars 
hobby’s, in de gymzaal konden de 
kinderen hun laatste energie kwijt en in 
de bar werd geschaakt en was de jury 
druk doende de smakelijk ogende 
baksels van onze dorpsgenoten te 
proeven. Al met al een enorm 
geslaagde dag en op deze plaats 
daarom een groot compliment naar de 
organisatie! Wie weet is dit het begin 
van een nieuwe traditie! 
 
Dodenherdenking 2019 
Wanneer de Bân bij u op de mat valt is 
het 4 mei. De dag van de 
Dodenherdenking. De dag dat wij de 
Nederlandse oorlogsslachtoffers 
herdenken die in het Koninkrijk der 
Nederlanden of waar dan ook ter wereld 

zijn om gekomen. Het kan dus zijn, dat 
wanneer u dit leest we nog gaan 
herdenken. Maar misschien leest u dit 
ook wel wanneer de dodenherdenking 
heeft plaats gevonden. Hoe dan ook, we 
nodigen u nogmaals van harte uit om de 
herdenking bij te wonen. En anders 
bedanken we u voor uw komst. Ook dit 
jaar wordt er door leerlingen van It 
Twaspan en Votum Nostrum een 
bijdrage geleverd doormiddel van het 
voordragen van een gedicht en het 
leggen van de krans. Brechtsje Heida 
van het Votum Nostrum leest het 
prachtige gedicht “Vandaag en Morgen”. 
Sake Stoker en Damian Frieswijk van It 
Twaspan leggen de krans bij het 
monument. Plaatselijk Belang is 
dankbaar voor alle vrijwillige inzet van 
o.a. het geluid, de kinderen, muzikanten 
van Blazersgroep Wijnjewoude, 
klokkenluiders, verkeersregelaars, 
EHBO’ers en Kom Erbij. Samen maken 
zij de jaarlijkse dodenherdenking tot een 
waardige en sfeervolle bijeenkomst. 

 
Verhuizingen en contributie-inning 
Om ons ledenbestand up to date te houden willen we u vragen ons op de hoogte te 
houden van (geplande) verhuizingen. U kunt de verhuizing doorgeven via 
pbwijnjewoude@gmail.com. 
 
Wanneer u PB heeft gemachtigd voor een automatische incasso van het contributiegeld 
kunt u binnenkort een afschrijving verwachten. 
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Roken en stoken in de natuur verboden vanaf 25 april 2019 
Ondanks de regenval van afgelopen week is het nog steeds erg droog in de natuur. 
Daarnaast wordt er de komende periode weinig regen verwacht. Hierdoor is er een extra 
groot risico op natuurbrand. In Opsterland geldt daarom vanaf 25 april 2019 een rook- 
en stookverbod in de bossen en natuurterreinen. Dat heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten. 
 
Het is tot de Veiligheidsregio Fryslân 
afschaalt van fase 2 naar fase 1 
verboden om in bossen, op de heide, 
veengronden en in de duingebieden (of 
binnen een afstand van 30 meter 
daarvan) te roken. Binnen 100 meter 
van deze gebieden mag u bovendien 
geen brandende of smeulende 
voorwerpen laten vallen, weggooien of 
laten liggen. Het overtreden van dit 
verbod is strafbaar. 
 
Vuur stoken in de natuur is verboden. 
Verleende kampvuurontheffingen 
worden ingetrokken en er worden 
gedurende het rook- en stookverbod 
geen nieuwe kampvuurontheffingen 
verleend. 
 
Bijna alle natuurbranden ontstaan door 
menselijk gedrag. Eén nonchalant 
weggegooide sigarettenpeuk of stuk 
glas kan al de oorzaak zijn van een 

enorme brand. Zo kunt u natuurbrand 
voorkomen: 
- Rook niet in natuurgebieden. 
- Parkeer uw auto niet in hoog, droog 

gras. 
- Gooi afval - vooral glas - in 

afvalbakken. 
- Houd u aan de regels voor het 

gebruik van barbecues, kampvuren 
en vuurkorven. 

 
Ontstaat er toch brand in een 
natuurgebied? Doe dan het volgende: 
- Blijf kalm. 
- Probeer niet zelf de brand te blussen. 
- Vlucht naar een veilige plaats: de 

openbare weg, een groot verhard 
terrein of de bebouwde kom. 

- Loop niet voor de brand uit of in de 
richting van de brand, maar haaks op 
de vuurhaard. 

- Bel 112 en geef zo nauwkeurig 
mogelijk door waar u zich bevindt. 

 
 
Brengpunt Groenafval Ureterp 
In april kunt u uw tuinafval op zaterdag 4, 11, 18 en 25 mei van 09:00 – 13:00 uur 
brengen naar het Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, Ureterp) 
 

  

Inloopspreekuur PB: dinsdag 14 mei van 19:00 tot 19:30 uur in de Swingel. 
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WEN Stap voor Stap 
 
Programmamanager WEN aan de slag 
Recent is Jac Pluis als programmamanager aan de slag 
gegaan. Tot nu toe was Jac één van de vrijwilligers. De 
aanstelling van de eerste beroepskracht bij WEN is een 
bijzondere mijlpaal. Het markeert de kracht van de WEN 
pilot, waarbij de ambities van Wijnjewoude worden 
samengebracht met die van gemeente Opsterland en 
provincie Friesland. Zij dragen dan ook samen de financiële verantwoordelijkheid voor 
deze functie. 
 

 

Als professional kan Jac de komende 
maanden fulltime aan de slag met WEN. 
En dat is gezien alles wat er geregeld 
moet worden ook hard nodig. Jac´s 
nieuwe werkplek is in het hart van het 
dorp, namelijk MFC De Swingel. Zijn 
kantoor gaat ook dienst doen als 
ontmoetingsruimte voor allerlei energie-
activiteiten. Hiermee krijgt de WEN 
slogan ‘Samen maken we Wijnjewoude 
Energie Neutraal’ steeds meer inhoud. 
Samen besparen, samen opwekken en 
samen de opbrengsten delen, dat is 
waar WEN voor staat. Heb je een vraag 
of wil je iets met Jac delen, hij is tijdens 
kantooruren bereikbaar op 06-27065487 
of jac791@hotmail.com.  

Stem WEN in VPRO Tegenlicht 
Tegenlicht maakt een aflevering over het thema ‘Pioniers van het Platteland’. Daarvoor 
zoeken zij inspirerende pioniers die de kracht van het platteland inzetten voor de 
samenleving van de toekomst. Vernieuwers met radicale én realiseerbare ideeën. Bij 
WEN zijn het allemaal zulke pioniers! Mee eens? Jij kunt helpen om WEN landelijk 
onder de aandacht te brengen. Kijk op 
www.wen.frl en stem!  
 
Door jouw stem uit te brengen op Frans Pool en 
Pieter de Kroon als pioniers van WEN, maak je 
heel Wijnjewoude tot pioniersdorp. Want, 
SAMEN maken we Wijnjewoude Energie 
Neutraal. Het begon met Frans, toen Pieter, 
vervolgens waren er 10, toen 100 en inmiddels 
meer dan 200. En zoals bij een steen in de vijver, 
raakt langzamerhand heel het dorp betrokken. 
Ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen 
mogelijkheden. 
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Aankondiging Werkgroep Verkeer en Veiligheid 

 
Wanneer?   Donderdag 9 mei. 
Waar?         Merkebuorren plein muziekkoepel. 
Tijd?            17:00 -19:00  uur. 
 
Auto’s op straat verminderen de vaart 
Er wordt aandacht gevraagd voor het parkeren van de auto’s op straat (Merkebuorren).  
Wethouder Libbe de Vries zal de aftrap verrichten samen met Veilig Verkeer Nederland. 
Door Veilig Verkeer Nederland zal ook het Buurtlabel worden uitgereikt. Begin mei zal 
de gemeente i.o.m. de werkgroep zgn. “suggestie markeringen” plaatsen op de weg. 
Deze zullen verspreid over de Merkebuorren worden geplaatst op die plekken waar nu 
auto’s op het trottoir staan. 
 
Waarom? 
Om het woon- en verblijfsgebied te 
onderstrepen in plaats van alleen maar 
een weg om snel over te rijden. Op 
andere plaatsen zorgen deze 
markeringen ervoor dat men meer 
bereid is auto’s (gedeeltelijk) op de weg 
te parkeren. Dit zorgt voor aanmerkelijk 
lagere snelheden. Auto’s die de trottoirs 
helemaal blokkeren, willen we niet 
meer. 
 
Natuurlijk is ook Veilig Verkeer 
Nederland aanwezig, evenals politie. 
Veilig Verkeer Nederland zal tevens een 
remwegdemonstratie verzorgen. Dit zal 
laten zien dat een paar kilometer te hard 

rijden het verschil tussen leven en dood 
kan betekenen. Komt allen! 
 
Een vervolgactie staat gepland op 
vrijdagmorgen 7 juni van 9.00 – 12.00 
uur. In samenwerking met Veilig 
Verkeer Nederland, alsmede met politie, 
gaan de kinderen van de beide 
bassischolen de snelheid meten met 
een laser gun. Ook is er een 
remwegdemonstratie. Voor de gepaste 
snelheid op de verschillende wegen zijn 
stickers beschikbaar. Enzovoort. 
 
Houd de Bân in de gaten. Deze 
aankondiging wordt huis aan huis op de 
Merkebuorren verspreid en verschijnt 
ook in de Bân van mei. 
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Ut ‘e skoalle klapt 
 
 

 
 
 
 

 
Met de geslaagde Koningsspelen en Koningsdag nog fris in het geheugen zitten alle 
kinderen van Wijnjewoude nu in de meivakantie. Wat een genot om even vrij te zijn 
maar bovenal te genieten van de prachtige omgeving van Wijnjewoude; bos, heide, 
pingo’s en platteland. Maar ook alle activiteiten en aandacht voor de medemens zoals 
wel blijkt uit dit dorpsblad. U als lezer, en naar ik dan mag aannemen; inwoner van 
Wijnjewoude, mag zich bevoorrecht weten.  
    
Het herdenken op 4 mei en de viering 
van 5 mei staat jaarlijks op de agenda. 
Goed moment ook om stil te staan bij 
het verleden. Zo ook dit jaar zullen weer 
een paar kinderen van de beide scholen 
uit groep 8 een gedicht ten gehore 
brengen en zal de krans neergelegd 
worden. Mooi dat de kinderen hierbij 
betrokken zijn opdat dit verhaal levend 
voor hen blijft.  
 
Gedurende het schooljaar is er 
regelmatig overleg tussen de 
directieleden van de beide  scholen. 
Tevens blijkt dit moment voor anderen 
ook een ideale gelegenheid te zijn om in 
contact te komen en zo mogelijk af te 
stemmen met de beide scholen in 
Wijnjewoude. Zo hebben we met 
regelmaat contact met KOM ERBIJ en 
onlangs schoven Henk en Arie van de 
werkgroep Verkeer & Veiligheid aan. De 
laatsten wilden overleggen of de 
scholen open staan voor extra aandacht 
voor het verkeer dóór en de 
verkeerssituatie aan de Merkebuorren. 
Hierbij denken we vooral dat het hier om 
een zgn. ‘dielde romte’ (shared space) 
gaat en dat de snelheid met regelmaat 
wordt overtreden. Hier passen dan 

snelheidsmetingen door kinderen en het 
uitdelen van stickers met de 
snelheidslimiet wellicht goed bij. Tijdens 
een volgende samenkomst zullen we 
hier een invulling aan proberen te geven 
in de maand juni.  
 
De meeste culturele activiteiten zijn al 
geweest. Het jaarlijks 
schoolvoetbaltoernooi werd met ruime 
vertegenwoordiging van de beide 
scholen met veel plezier en sportiviteit 
aan meegedaan. Het korfbaltoernooi 
waar ook altijd grote deelname vanuit de 
scholen bij is, hebben we nog tegoed in 
mei/juni. Voor groep 8 staat nog het 
traditionele galaconcert bij Lauswolt 
gepland. Dit laatste is een speciaal 
muzikaal aanbod vanuit Opsterland 
waarbij de leerlingen voorafgaand nog 
een muziekles van vakspecialisten 
zullen meemaken. Tijdens de laatste 
schoolmaanden staan dan weer het 
dorpsfeest, de schoolreizen en 
wandeltochten in het verschiet. Maar 
daarover meer in de volgende Bân.     
 
Namens de teams van It Twaspan en 
Votum Nostrum 
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Geef de pen door 
 
Jan, hartstikke bedankt voor de pen. Ik zal hem met veel plezier 
gebruiken en weer netjes doorgeven. Mijn naam is Femke de Roos. 
Ik ben 23 jaar en woon momenteel alweer bijna twee jaar samen met 
Frank Tuinstra in het pittoreske Wijnjewoude. Zoals deze zin al doet 
vermoeden, ben ik hier niet geboren. Ik ben namelijk geboren in 
Donkerbroek, aan de Leidijk. Ik heb een zus (Marieke, 29) en een 
broer (Jelmer, 26). Daarnaast ben ik inmiddels ook trotse tante van Lysa (7 maanden), 
dochter van Jelmer en Esther en Wessel (5 weken), zoon van Arnout en Marieke. 

Nadat ik mijn vwo-diploma heb behaald 
op de Raai in Drachten, ben ik gaan 
studeren in Groningen aan de AOLB 
(Academische Opleiding Leraar 
Basisonderwijs). Deze opleiding duurde 
vier jaar, waarvan ik 1,5 jaar op kamers 
heb gewoond. In juni 2018 ben ik 
afgestudeerd. Na de zomervakantie kon 
ik een baan krijgen op C.B.S. de 
Opdracht in Ureterp in groep 5 en in 
groep 7. Hier werk ik nu met veel 
plezier. Ook heb ik met veel plezier bijna 
acht jaar gewerkt bij Coop Boonstra in 
Donkerbroek. Na de zomervakantie van 
2018 heb ik deze bijbaan opgezegd. 
 

Een mooie hobby, die Frank en ik delen, 
is voetbal. Ik vind het leuk om op 
zaterdag langs de lijn te staan bij het 
eerste van ODV. Omdat ik zelf op 
zaterdag ook voetbal, lukt mij dit niet 
altijd. Sinds mijn 14e voetbal ik bij de 
meisjes/dames van VV Waskemeer. Op 
zaterdag voetballen wij momenteel nog 
derde klasse en op maandag doen wij 
mee met de Dames Dorpencompetitie. 
In deze competitie staan wij op een 
mooie derde plek. 
 
Ik zou de pen graag door willen geven 
aan onze nieuwe buurvrouw Elly 
Weening.

 
 

Kledingactie Longa 
 

Dit jaar kan alle HERBRUIKBARE SCHONE EN HELE KLEDING worden ingeleverd bij 
de Swingel op dinsdag 7 mei 2019 
 
Voor elke kilo die we inzamelen krijgen we geld voor het aanschaffen van materiaal 
en/of het organiseren van leuke activiteiten voor de leden.   
Alle in te zamelen spullen zijn bedoeld voor hergebruik. 
Wat er in de kledingzak mag:  
 Goede kwaliteit tweedehands kleding; van babyrompertje tot oma's bloemetjesjurk 

en van het te kleine dino-t-shirt tot het foute hawaïhemd van je oom . 
 Lakens/ dekens  
 Gordijnen  
 Knuffelbeesten  
 Schoenen (per paar) gebundeld 
 Riemen/ceintuurs  
 Handtassen 
 

Tot 6 mei kunt u de kleding ook inleveren bij: Familie Akker, Mounleane 13 te 
Wijnjewoude. Tel. 0516-481694. 
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Nieuws van het dorpsfeest 

 
Deze keer het programma alvast in vogelvlucht. Zoals al aangekondigd in de vorige Bân 
kunnen jullie het dorpsfeest weer letterlijk aftrappen met een lekker potje levend 
tafelvoetbal op woensdag 12 juni. Een team bestaat uit 7 spelers waarvan minimaal 2 
vrouwen. Minimale leeftijd is 12 jaar en inleg per team is €10,-. Het toernooi begint om 
19.00 uur.  
 
Naast het programma voor de peuters 
en basischoolkinderen op donderdag is 
er ook weer ruimte om lekker actief 
bezig te zijn tijdens een traditionele 
zeskamp voor de buurten. Een team 
bestaat uit 6 deelnemers, waarvan weer 
minimaal 2 vrouwen. Minimale leeftijd is 
12 jaar en deze activiteit is 
buurtgebonden. Inleg per team €10,-. 
De zeskamp begint om 19.00 uur.  
Na de zeskamp hebben we live-muziek 
van Van Geeftem en ook de loting voor 
de playbackshow zal in de tent worden 
voltrokken.  
 
Vrijdagochtend wordt het dan weer hoog 
tijd voor de meest gezellige BINGO van 
Wijnjewoude en omstreken. We hopen 
jullie weer allemaal te mogen begroeten 
en hebben alweer superleuke prijzen 
voor jullie weten te regelen. En vergeet 
natuurlijk de hoofdprijs niet: een 
ballonvaart voor twee personen vanaf 
het feestterrein op zaterdag 15 juni.  
 
Vrijdagmiddag en -avond gaan alle 
remmen los tijdens de (mini) 
playbackshow. De eerste aanmeldingen 
zijn alweer binnen!! Wij zijn 
superbenieuwd naar al jullie gekke en 
creatieve uitspattingen. Na de 
playbackshow zal DJ Fireking zorgen 
voor een lekker stukje muziek. Enn…we 
hebben rond middernacht nog een hele 
speciale verrassing voor Wijnjewoude in 
petto!! Daar moet je bij zijn! 

 
De gezellige familiemiddag op zaterdag 
begint ook al een ware traditie te 
worden. Er zijn alweer een heleboel 
leuke, verrassende en veelbelovende 
aanmeldingen. Het wordt een middag 
waarbij eten en drinken, workshops, 
ontspannen en lekker rondstruinen het 
motto is.  
Naast een workshop armband maken 
kun je ook een superleuke workshop 
van Winanda’s jaargetijden doen. Maak 
hier een prachtig boeket in een vaas in 
de stijl de hippe boeketten van 
Bloomon! Kosten voor de workshop zijn 
€ 25,- (inclusief vaas en bloemen van 
het seizoen). Voor de kinderen is er een 
mini-workshop cupcake maken van 
bloemen. Een klein bloementaartje…. 
misschien een leuk vaderdagideetje? 
Opgeven voor deze workshops kan t/m 
1 juni via 
dorpsfeestwijnjewoude@gmail.com 
 
Voordat het feest met Alice Springs op 
zaterdagavond echt los kan barsten 
hopen we natuurlijk eerst nog de 
winnaars van de ballonvaart te kunnen 
uitzwaaien vanaf het feestterrein. Dit zal 
rond 20.00 uur plaatsvinden. En je kunt 
zelf ook meevaren! Voor €135,- stap je 
zelf in een ballon.  
 
Begint het alweer te kriebelen?? Wacht 
niet te lang en geef je snel op!
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Oorlogsverhaal 
 
Tien jaar geleden verscheen onderstaand verhaal in de Bân, met herinneringen van 
inmiddels overleden dorpsgenoten J. Bakker en J. van der Lei- de Jong. 
 
Het was voor velen onbegrijpelijk, dat Hitler op 10 mei 1940 ons land binnen viel. Een paar 
dagen daarvoor (31 april) had Hitler nog een felicitatietelegram gestuurd naar onze 
Koningin. Die morgen om 4 uur was de lucht vol met Duitse bommenwerpers. Overal 
werden strategische punten als bruggen, havens en wegen vernield. De hele dag reden bij 
de grensovergang Emmen, Duitse troepen ons land binnen. Een onafzienbare stoet van 
soldaten te paard, of met wagens en kanonnen. Vanuit het zuiden trokken ze Friesland 
binnen. 
 
Zo iets hadden de mensen hier nog nooit 
gezien. Het eerste bericht, dat ze al op de 
Driehoek waren, wilde er bij sommigen 
ook niet in. Jelle Bakker nam zijn 
brommer en ging zelf een kijkje nemen op 
de Driehoek. Hij zag een Duitser met een 
landkaart op de kruising staan, en de hele 
colonne ging richting Merkebuorren en de 
Mouneleane. De hele weg was vol met 
het ruitervolk op weg naar Ureterp en 
Drachten. Bakker had zich verbaasd over 
de Duitsers. “Se dogge krekt of se hjir 
thús binne”. Later die dag trokken ze voor 
zijn huis langs richting Gorredijk. Hoe kon 
ooit het kleine Nederlandse legertje stand 
houden tegen een dergelijke overmacht? 
 
Rondom Arnhem vochten ook enkele 
soldaten uit ons dorp zoals Ids van der 
Molen en Kees Schaap. Nederland 
capituleerde. De soldaten uit ons 
verslagen leger moesten lopend vanaf 
Arnhem naar huis. Vermoeid en verslagen 
kwamen er twee of drie jonge mannen 
terug in ons dorp. Ze leefden nog. 
Iedereen had de schrik in de benen, alles 
leek verlamd. In die tijd bezat nog niet 
iedereen een radio. Een jongen schreef: 

“Mijn vader en de buurman zaten 's 
avonds naar de radio te luisteren, en ik 
luisterde achter de bedstee deuren mee 
naar de maatregelen die door het 
parlement afgekondigd werden. Generaal 
Winkelman riep: Boeren ga nu 
produceren. Mijn vader en buurman 
waren 'poer razend'. Nu kunnen ze ons 
vinden. In de dertiger jaren lieten ze ons 
omkomen in de armoede”. 
 
Zeker, de boeren kregen het in de oorlog 
een beetje beter. Ze hadden meer geld 
omhanden en er was meer handel. 
Sommigen stelden daardoor veel 
vertrouwen in de komst van de Duitsers 
en sloten zich aan bij de NSB. Dit 
lidmaatschap bood hun enkele voordelen. 
 
In ons dorp waren enkele felle 
aanhangers, die het leven van inwoners, 
onderduikers en verzetsmensen op het 
spel zetten. Altijd moesten de mensen op 
hun hoede zijn voor de Duitsers en hun 
handlangers die zo nu en dan tot 
folteringen overgingen om namen en 
adressen van onderduikers of 
verzetsmensen te krijgen. 
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Johan Sierdsma doet aan alles mee. 
Hij doet mee aan de nieuwe orde. 
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Maar Johannes het is een droom. 
Straks hangen ze je op in de hoogste boom. 
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Er waren ook mensen die wel lid waren van de NSB, maar nooit een inwoner van ons dorp 
hebben verraden. In Wijnjeterp aan de vaart werd een Duits legerkamp gebouwd. Twee 
Leeuwarder timmerlieden, Rinse en Jetze, werkten hier maanden aan. Ze waren “in de kost” 
bij de familie Wietze de Jong (dochter Jeltje v.d. Lei-de Jong). 
 
Het kamp had een uitkijktoren, wat diende 
om de trambaan te controleren. De 
tramlijn leende zich goed voor het 
transport van goederen maar ook voor 
transport van Joden en mannen die 
opgeroepen waren voor de Arbeitseinsatz 
in Duitsland. De Duitsers deden net of ze 
hier thuis waren, deelden op elk terrein 
hun bevelen uit. 
 
De boeren moesten jaarlijks op bevel van 
de Duitsers een deel van hun oogst, hooi, 
rogge en aardappelen maar ook hun 
paarden aanleveren voor het Duitse leger. 
Dit aanleveren moest bij de tramwissel 
aan de Weinterp gebeuren. De Duitsers 
van het kamp hielden toezicht over alle 
leveringen. 
 
Dagelijks kwam er één soldaat van het 
kamp bij boer Wietze de Jong om melk. 
Als de andere gezinsleden hem wat aan 
de praat hielden, haalde moeder de Jong 
de melk en schikte hun soms nog een 
paar eieren toe. Zo kregen ze een “goede“ 
verstandhouding. Soms had men ook stro 
nodig voor hun waakhonden. Toen een 
van de honden puppy's kreeg, was er een 
zwart hondje voor de familie de Jong. 
Ondertussen hielp de familie de Jong die 
dicht op het kamp woonden, onderduikers 
aan een slaapplaats. Deze mensen 
werden 's nachts weer doorgesluisd naar 
een ander geheim adres. Er ging een 
geheim briefje van Ale van der Draai aan 
vooraf. 's Avonds werden deze mensen in 
het donker (door Jeltje 16 en of haar zus 
20) over de smalle bruggetjes en de draai, 
naar de Tsjerkereed gebracht. Bij het 
tweede hulstboompje wachtte dan altijd 
meester Geerts. Het seintje van zijn 
aanwezigheid was het knipperen met de 
knijpkat. Dan wist Jeltje dat hij er was en 
ze gewoon door konden lopen. Meester 

Geerts zorgde lopend voor de verdere 
begeleiding van de onderduikers. 
 
In 1943 kregen alle mannen vanaf 18 de 
oproep om gekeurd te worden voor de 
Arbeitseinsatz. Wie goedgekeurd was, 
moest zich op een bepaalde datum 
melden voor transport bij de tramwissel in 
Wijnjeterp. Enkelen mannen gingen 
vrijwillig. De anderen wachtten die dag 
thuis af en doken dan onder. Ook twee 
broers van Jeltje, Jan en Thys de Jong, 
moesten onderduiken. Het hok van de 
stier werd hun schuilplaats. Boven de 
stier was een klein zoldertje gemaakt 
waar hooi op lag. Op dit zoldertje hebben 
Jan, Thys en een vriend maanden 
doorgebracht. 's Avonds kwamen ze wel 
eens even uit hun schuilplaats. Wanneer 
moeder hen eten bracht, deed ze dat altijd 
in een emmer, zodat het leek of ze de 
stier wat te eten bracht. Zonder de hulp 
van de jongens moest de boerderij blijven 
draaien. Het handmelken kwam nu voor 
rekening van moeder en de meisjes. 
 
Jochum Bakker wachtte zijn oproep af en 
dook onder bij een oom in Kortezwaag. Hij 
dacht daar veiliger te zijn dan thuis. Op 
een dag hielp hij mee het vee te 
verweiden. Toen hij langs de weg liep 
werd hij begroet met “Hoi Jochum”. Het 
was de 
zoon van een NSB'er uit Wijnjeterp. Vanaf 
dat moment voelde Jochum zich daar niet 
meer veilig en keerde terug naar huis. Het 
bleef oppassen en soms nam hij de wijk 
naar een andere schuilplaats, de boerderij 
van Ale de Boer. Op een avond kwam 
hij met lotgenoten terug langs de Bûtewei 
en Tsjerkereed. In het donker nog even 
achter de pastorie langs en hij zou veilig 
thuis zijn. 

 
Opeens doemde er een Duitser op die gericht op hen begon te schieten. Met de klompen in 
de handen sloegen de jonge mannen op de vlucht. Ze verbaasden zich zelf hoe snel ze 
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konden rennen. Ze werden niet geraakt door de kogels omdat de reikwijdte van de revolvers 
niet zo ver was. 
 
De ware reden weten wij niet, maar in 
1943 blies het verzet de tramlijn bij de 
Kapellepolle op. Het ging gepaard met 
een enorme vuurzee en dikke rookwolken. 
Het spoor was voor maanden 
onbruikbaar. Langs de vaart was men 
bang voor vergelding. 
De onderduikers bij de familie De Jong 
kregen voor een paar nachten een ander 
adres. Er gebeurde gelukkig niets. 
 
In de oorlog hielden de Duitsers 
verschillende vorderingen. Eén daarvan 
was de fietsen vordering. Wie kon 
aantonen dat hij voor zijn werk de fiets 
nodig had, kon bij de NSB'er daarvoor een 
bewijs halen. Ondertussen wisten ze dan 
precies wie een fiets had, en kon de fiets 
nog altijd gevorderd worden. Op een dag 
kwam meester Geerts met het bericht, 
morgen is er een fietsenvordering. De 
mensen gingen hun fiets verstoppen in 
hooibulten, onder takkenbulten of ergens 
in een afgelegen sloot. Maar niet iedereen 
ging dit goed af. Een arbeider van boer 
Jelle Bakker verstopte zijn fiets onder een 
hoop aardappellof. Het had die dag iets 
gesneeuwd en het fietsspoor was nog 
zichtbaar in de sneeuw. Toen de Duitsers 
kwamen ontdekten ze het spoor in de 
sneeuw wat hun feilloos naar de fiets 
leidde. 
 
Zo'n vrijstelling gold ook voor jonge 
mannen die in de voedselproductie 
(landbouw) werkzaam waren. In 
Heerenveen moesten de landbouwers 
zich laten registeren om vrij gesteld te 
worden van uitzending naar Duitsland. 
Het bleek al gauw dat die vrijstelling niets 
waard was. Duitsers hadden alle namen 
en adressen in handen en gingen gericht 
op zoek naar de mannen. Wie geluk had 
dook onder en bleef uit handen van de 

Duitsers. Drie mannen vielen in handen 
van de Duitsers (waaronder Fokke Stoker) 
ze werden op transport gesteld naar 
Willemshaven. Hij overleefde de bange 
wintermaanden van 1945 ternauwernood. 
 
Binnen ons dorp waren er heel wat 
onderduikers die hun bescherming 
zochten in holen. Aan de Jan Hofswijk 
woonden Klaas en Hendrikje Herder, bij 
hun huis lag een grote leembult. Hierin 
was een hol gemaakt waar heel wat 
jongemannen zo nu en dan hun toevlucht 
zochten. Ook aan de Nije Heawei bij Ale 
de Boer waren in de heide holen voor 
onderduikers gemaakt. Vooral op 
boerderijen verbleven regelmatig 
onderduikers omdat er vaak eten 
voorradig was. Al was het dan ook elke 
dag roggenprip met een beetje boter of 
stroop. 
 
Op de boerderij van Siemen Rinsma die 
woonde aan de Opperhoudmare zat een 
onderduiker die bij een inval van de 
Duitsers niet kon ontkomen. Hij had zich 
een vluchtweg door het dak tot in de 
kilgoot (krimpe) gemaakt. Hier werd hij 
ontdekt door de Duitsers en 
meegenomen. In Duitsland kwam deze 
jongen om het leven. Op andere plaatsen 
ging het weer verbazend goed. Aan de 
vaart woonde vrijgezel Hendrik Bergsma, 
een wat zonderling figuur. Elke dag reed 
hij op zijn fiets naar zijn werk op de 
zuivelfabriek in Terwispel. Niemand wist 
het maar pas na de oorlog bleek dat 3 
Joden de oorlog hier veilig waren 
doorgekomen. 
 
Nee, het was geen mooie tijd. 
Rechteloosheid en machteloosheid, lijden 
en verdriet kenmerkten deze periode. 

 
Annie  
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Werkgroep Kom erbij 
 
Mei 
Velden zien wit van de paardebloempluizen. 
Het fluitekruid trekt volop insektenbezoek. 
Pancratius, Servatius en Bonifatius..de ijsheiligen zorgen voor nachtvorst. 

 
Wijnjewoude kleurt oranje 
Het is Koningsdag 14.00 uur, de organisatie gelooft in goed weer, want de kramen staan 
buiten, verdeeld over de pleinen van beide scholen. In De Swingel staat het podium en 
is de taartentafel gedekt. De sportzaal is klaar voor peuter en kleuterpret.  
De lucht betrekt…… 
Ondertussen komen heel veel kids aan bij De Swingel. Allemaal met prachtig versierde 
fietsen (Sylvan Stroetinga en Ilse de Boer hadden de mooiste) in Oranje. Ze gaan in 
optocht Sylvan zijn heit ophalen. Arjan, je weet wel, onze 37-jarige 7-voudig Nederlands 
kampioen marathonschaatsen op kunstijs ...2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016 en 
2019, tijd voor het verdiende zonnetje. Stil en overrompeld wacht hem in De Swingel 
een enorm onthaal. Roelof de Vries van Omrop Fryslân neemt ons samen met Arjan 
mee in zijn oeuvre en vooral naar de gewonnen race op Nieuwjaarsdag, het was één 
van de mooiste zeges. Sleet in Stroetinga…helemaal niet dus!  
Het is nog steeds droog… 
Ik houd van kraampjes en kleedjes, zo fascinerend, zij staan met hun waar en jij kijkt en 
bewondert en maakt een praatje. Er waren veel kunstenaars, tere vlinders, glazen 
vogels en vogels van kleine diamantjes, geweven tasjes, Goede Doelenstands en een 
kidsvrijmarkt. Joop van Bergen zette alle kids aan het boetseren, kleimensen die 
meelopen in de Koningsoptocht. Hij werd heel lang. 
Het drupt en het wordt wat natter…  
Het deert Wijnjewoude niet. 
Binnen staat de taartentafel vol en is het tijd voor Hilco en Tjeerd (onze bakkers) om te 
keuren. Een Look a like van André van Duin is aanwezig om de spanning op te bouwen. 
Uiteindelijk is de eerste prijs bij de kids voor de taart van Jessie Pool en Benthe 
Schaafsma, Anneke Haanstra bakte de taart der taarten bij de groten, hoeraaaa!  
De zon schijnt…. 
Er is Koningsoep! Lieve dorpsgenoten bedankt! 
Bedankt dat jullie Wijnjewoude zo prachtig oranje gekleurd hebben. 
Bedankt in het bijzonder: Frank Rooijenga, Frans Pool, Impe Stroker, Henk Akker, VVV 
Wijnjewoude, De Ondernemersvereniging, Bakkerij Van der Molen, De Stripe, H. 
Meinsma, De Swingel, De Bân, De Rabobank, De van Teyens Fundatie, Votum 
Nostrum, It Twaspan en iedereen die op wat dan ook voor manier betrokken was bij het 
zo vet oranje maken van deze dag! 
 
Shantyconcert d.d. 15 april 
Pieter, Jelle en Jan, zij zongen en speelden Friese, Engelse en Nederlandse shantys en 
wij waanden ons op de grote zeilschepen in vroegere tijden. Van alle liederen was een 
tekst voorhanden, dus iedereen zong mee. Heel veel ervan herkenden we wel, maar 
soms vergaten we gewoon te zingen, overweldigd door de prachtige muziek en zang. In 
de korte adempauzes genoten we van gesprekjes, paaseitjes en….advocaat met 
slagroom, voor de liefhebber. 
De koffieochtend was zoals gewoonlijk voorbij voordat we het wisten. Jan, Jelle en 
Pieter bedankt!! 
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20 mei, koffie in de tuin van Joop en Margot Witlox aan de Jan Hofswyck 1 
Ik keek even om het hoekje…wat een geluiden en kleuren en geuren, en dat al in april. 
Voor de 20ste mei belooft dat dus een enorme bloemenweelde en dierenpracht. Wie 
graag fietst, we vertrekken 9.30 uur vanaf De Driehoek. En anders……gewoon 10.00 
uur ter plekke. Denkt ook aan carpoolen, of….we halen u!!! Zie onderaan voor 
contactgegevens.  
 
Vooruitblik 
17 juni komt Geerte Kwant van Sport in Opsterland samen met een fysiotherapeute. Op 
het programma staat onder andere een bewegingssessie: Fit de zomer in. 
Bij mooi weer zijn we buiten, in de tuin van Veronica en Anton van de Wolfshaar 
(WABE) 
 
15 juli gaan we fietsen. 
 
Kaartenmolen 
Er komt een tweede kaarten kooppunt, namelijk in De Swingelhal naast onze bank. 
Dus…heb je kaarten die je niet gebruikt? Wij van Kom erbij zijn er blij mee. Voor een 
klein prijsje zijn de kaartjes dan beschikbaar voor dorpsgenoten om te voorzien van 
lieve, bemoedigende, vrolijke, grappige woorden voor andere mensen en kinderen in 
ons midden. Want, wat is er leuker dan een kaartje in je brievenbus te krijgen? De 
opbrengst die gestaag zal groeien, blijft binnenshuis, namelijk in De Swingel.  
 
Nuttige informatie voor de koffieochtenden 
Iedereen (jonger en wat ouder) is welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur en voor vragen of 
ideeën kun je altijd bellen met Alie, tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 06-37552518. 
Denk je aan de financiële bijdrage van € 2,--? Bovendien geldt altijd, ben je slecht ter 
been en wil je wel graag komen, we halen je en brengen je weer thuis! Gewoon bellen! 
 
Onderweg treffen we u graag. En….vertel het door! 
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Zonnebloem boottocht 
                                                                                     

 
 
Vrijdag 26 april was weer een drukke dag voor onze vrijwilligers. Er was weer een 
behoorlijke opgave voor onze jaarlijkse bootreis over de Friese wateren. Het aantal wat 
inscheept is vaak toch wat kleiner. Dat komt omdat men soms verstek moet laten gaan 
door ziekte. Dat risico is natuurlijk bij ouderen vrij groot, maar toch kon de organisatie 
een kleine 90 gasten verwelkomen.  
 
Vanaf de Loswal in Drachten voer de 
“Nirvana” via het Nationale park “de 
Alde Feanen” bij Eernewoude richting 
Grou. Veel vaste gasten waren 
benieuwd hoe het twee jaar geleden 
afgebrande Theehuis uit zijn as is 
herrezen. De nieuwbouw bleek voorzien 
te zijn van een verdieping, vanwaar men 
waarschijnlijk een prachtig uitzicht heeft 
over het Pikmeer. 
Vanaf Grou ging het via Terhorne naar 
Sneek. Omdat “de Nirvana” te groot is 
voor een tochtje door de stad, voeren 
we langs het Starteiland naar de 
Houkesloot. Hier was het een geweldige 
ervaring om met de boot over de 
rondweg te varen (aquaduct). Na enkele 

kilometers werd het schip gedraaid en 
gingen we via dezelfde route 
huiswaarts. 
Weer in Drachten aangekomen zocht 
iedereen zijn vervoer naar huis weer op. 
Dat Taxi Van der Wal/ Kort hiervoor 
belangeloos een paar busjes aanbood, 
waarderen we enorm. 
 
Als bestuur zijn wij de vrijwilligers veel 
dank verschuldigd voor de manier 
waarop zij deze dag hebben laten 
slagen. 
 
Namens het bestuur van de 
Zonnebloem afd. Ureterp e.o., 
Antje Berga 
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Volkstuinencomplex “Boerestreek” 

 
Courgette.  
 
De courgette wordt gewoonlijk gekookt of gebakken 
gegeten, maar ze kan ook rauw worden gegeten. Ook kan 
de vrucht in blokjes gesneden als een 
soort augurk ingelegd worden in azijn met kruiden. De 
meeste mensen vinden een courgette het best eetbaar als 
die niet te dik is. De kleine vruchten waar de bloem nog 
aanzit, worden verhandeld als 'courgette fleur' en worden 
in Italië en Griekenland als een delicatesse beschouwd. De bloem kan gefrituurd of 
gevuld worden. 
 
Op verzoek van een paar tuin-collegae een fijn recept om courgette lang te bewaren en 
dan ook nog lekker smaakt. Het is een recept van een vriendin van mijn vrouw, maar 
absoluut de moeite van het proberen waard. Lekker bij Chinese gerechten, maar ook bij 
een Hollandse stoof- of stamppot.   
 
Courgettes inmaken 
 
1 kg courgettes 
2 flinke uien 
3 afgestreken eetlepels zout 
5 deciliter ijskoud water of water met ijsblokjes 
5 deciliter witte tafelazijn 
250 gram witte kristalsuiker 
2 volle theelepels kurkuma (koenjit) 
1 theelepel selderij of dillezaad 
1 volle eetlepel mosterdzaad 
 
Snij de courgettes doormidden, verwijder het zachte deel, snij het in blokjes en snipper 
de ui. Doe de courgette, ui, zout en het ijskoude water in een kom en zet deze 3 uren 
afgedekt op een koele plaats. Giet de courgette af, voeg azijn, suiker, kurkuma, selderij 
en mosterdzaad toe, breng het aan de kook en kook het twee minuten door. 
Giet zo heet mogelijk in potjes (tot aan boven toe vol). Vijf minuten op de kop neer 
zetten. Na één week zijn ze klaar, dan koel bewaren. 
 
Suggestie: Vervang een gedeelte courgette door paprika, bloemkool, aubergine of maak 
zelf een keuze uit de aanwezige groenten. 
 
Siebo 
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Prikbord 
 
 
Bericht van het koor Looft den Heer 
Zaterdag 11 mei, houden wij weer 
onze jaarlijkse bloemenmarkt. 
Van 9.00 uur tot 12.00 uur in de Koepel, 
Merkebuorren 34 Wijnjewoude. 
 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

 
 
 

 
Hallo, 
 
Ik ben op zoek naar een leuk oppas 
adresje. Dus zoekt u nog een leuke 
spontane oppasser? App of bel mij dan 
even. 
 
Mijn telefoonnummer is: 06-58979678. 
Alvast bedankt. 
mvg Lucie Veenstra 
 
 
Collecte Hartstichting  
De collecte van de hartstichting heeft 
een  bedrag van € 966.17 opgebracht. 
 
Alle gevers  en collectanten bedankt 
namens de Hartstichting 
 
Anneke Brouwer / Dirkje de Jong 

Wij willen iedereen heel hartelijk 
bedanken voor alle belangstelling bij ons 
55-jarig huwelijk.  
Ook namens onze kinderen. 
 
Gerrit en Geeske Boonstra 
Merkebuorren 7,  
10 april 2019 

 

 
 
 

Opbrengst Reuma-collecte 
 
Tijdens de collecteweek van 18 t/m 23 maart jl. is ten behoeve van het Reumafonds in 
ons dorp een bedrag van € 1.016,24 opgehaald. Dit geld wordt o.a. besteed aan lokale 
en landelijke organisaties van en voor reumapatiënten en voor wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
Reuma is een pijnlijke, niet altijd zichtbare aandoening, die een grote impact kan 
hebben op het dagelijkse leven. Zij kan jong (jeugdreuma) en oud treffen. 
Namens het Reumafonds hartelijk dank aan alle gevers en aan de collectanten. 
 
Sietske van der Meulen - Inia  
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Rommelmarkten 
De eerste rommelmarkt van dit seizoen was op woensdag 3 april. Hierbij een overzicht 
van de eerstvolgende rommelmarkten: 
5 juni van 14.00 – 18.00 uur 
19 juni van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt) 
3 juli van 14.00 – 18.00 uur 
17 juli van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt) 
Een ieder die wat wil verkopen is welkom op de rommelmarkt. Je kunt ook op de 
rommelmarkt staan en zelfgemaakte creatieve spullen verkopen. De kosten per 
staanplaats bedragen € 4,- Reserveren is niet nodig. 
 
Avondfiets4daagse 
Ook dit jaar zet VVV Wijnjewoude weer vier prachtige routes uit voor de 
avondfiets4daagse. Zet de data alvast op de kalender want deze prachtige fietsroutes 
met een gezellige nazit in restaurant De Stripe mag u niet missen. 
Data: dinsdag t/m vrijdag van 9 t/m 12 juli 2019. Nadere informatie over starttijden volgt 
te zijner tijd in de Bân. 
 
 
 
 

Uitslag schutjassen, 5 april 2019 
 
20 deelnemers 
1e winnaars: Kees Stalenhoef & Marco de Haan 
2e winnaars: Anko van Bruggen & Geert Post 
1e verliezers: Jan van der Meulen & Jappie Nijholt 
2e verliezers: Fokke van Bruggen & Oene Veenstra 
1e poedel: Berend Joustra & Douwe Oosterbaan 
2e poedel: Geeuwke Posthumus & Kees van der Lei 
 
Tussenstand 
1.   Anko van Bruggen 48 punten  
2.   Aalzen Postma  41 punten 
3.   Henk Posthumus  41 punten  
4.   Durk van der Veen 37 punten 
5.   Eelco Drent   35 punten 
6.   Geeuwke Posthumus 35 punten 
7.   Marco de Haan  32 punten 
8.   Kees van der Lei  29 punten 
9.   Oene Veenstra  29 punten 
10. Kees Stalenhoef  28 punten 
 
Overige deelnemers 27 punten of minder. 
Laatste schutjasavond: vrijdag 3 mei.  
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3 Provinciën Wandeltocht 
 

 
 
Verkennen van gebied ten zuiden van Bakkeveen 
De 3 Provinciën Wandeltocht speelt zich af in het hart van Noord-Nederland. Het gebied 
rond het punt waar de grenzen van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe bij 
elkaar komen. Elk jaar worden de routes in een andere richting uitgezet. 
 
Zaterdag 11 mei wordt het de 11e 
aflevering. Je zult dit jaar kunnen 
genieten van de prachtige, natuurlijke 
omgeving van het gebied ten zuiden van 
Bakkeveen. Er zijn verrassende routes 
uitgezet, deze voeren je voor een deel 
door gebieden die anders niet 
toegankelijk zijn. De routes gaan onder 
meer via Waskemeer, Haule en 
Haulerwijk. Je loopt dwars door 
kleurrijke weilanden, over landwegen en 
door bossen. Als de toestand van de 
terreinen het toelaat is er weinig asfalt 
onderweg. Kortom, bijzonder 
afwisselende routes door een uniek 
landschap. Met routes van 5 tot 40 
kilometer is er voor iedereen een 
geschikte afstand. 
 

Inschrijven doe je via www.3wandel.nl. 
Kosten bedragen € 5,- p.p. bij 
voorinschrijving (en € 6,- ter plekke). De 
opbrengst is dit jaar bestemd voor het 
goede doel: Stichting Vier het Leven, 
regio Noord. 
 
Voor-inschrijvers mogen eerder starten 
dan mensen die zich ter plekke nog 
inschrijven. Bij redelijk wandelweer 
worden ca. 2000 wandelaars verwacht. 
Je kunt meedoen als vriendengroep, 
sportclub, familie of bedrijfsteam, maar 
natuurlijk ook individueel. Onderweg 
genieten en even bijpraten, terwijl je 
gezond bezig bent. Start en finish is bij 
Dúndelle in Bakkeveen. Meer info en 
inschrijven: www.3wandel.nl.  
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Tuigpaardenconcours ‘Hynstedei’ te Wijnjewoude 
 
Ook dit jaar wordt er weer een Hynstedei georganiseerd in Wijnjewoude. Op zaterdag 
25 mei komen prachtige Friese- en  tuigpaarden voorbij in zestien verschillende 
rubrieken. 
 
Tijdens het concours nemen de paarden samen met de 
rijders of rijdsters deel aan de kleine, grote of ereklasse. Aan 
welke klasse het paard deelneemt is afhankelijk van de soort 
wagen dat gebruikt wordt, de rijder of rijdster, ras van het 
paard en het aantal winstpunten dat het paard in het 
verleden behaald heeft. Aan de Hynstedei kunnen officieel 
geregistreerde tuigpaardrijders deelnemen. 
 
Bij de damesrubrieken worden de combinaties beoordeeld op 
het schoonste geheel. Hier komen de mooist en netst 
geklede rijdsters met hun verzorgde paarden voorbij. De 
tuigpaarden komen aan bod, zowel voor de wagen als onder 
het zadel. Ook is er een jeugdrubriek. Hierin kunnen kinderen 
samen met hun pony deelnemen aan de Hynstedei. 
 
Naast de winnaars van de rubrieken, kunnen ook bezoekers thuiskomen met een prijs. 
Er wordt een loting gehouden waarin u verschillende leuke prijzen kunt winnen. Kom 
gezellig langs op hét tuigpaardenevenement van Wijnjewoude en bewonder de 
prachtige combinaties. De Hynstedei begint om 12.00 uur en vindt plaats op de 
Merkebuorren te Wijnjewoude, de entree is gratis. 
 
 
 
 
 
 

Klaverjassen in de Swingel 
 
Uitslagen 
 
4 april 18 april 
1. Jan Beekhuizen  3865 
2. Griet Hielkema  3832 
3. Klaasje v.d. Woude 3752 
4. Jan Posthumus  3751 
5. Afke Bouma  3526 

1. Jan Beekhuizen  4945 
2. Adrie Droogh  4290 
3. Jelle Bergsma  4133 
4. Jan Feitsma  4132 
5. Afke Bouma  3658 

 
Dit waren voorlopig de laatste uitslagen en we beginnen in september/oktober weer. Zie 
de Bân! Iedereen een fijne zomer toegewenst en graag weer tot het volgende seizoen. 
 
Jelle Bergsma 
  



27

VV ODV JO-17 geeft visitekaartje af in België 
tijdens Hasselt Cup 

 
Het paasweekend stond voor de mannen van VV ODV Jo17 in het teken van een 
internationaal voetbaltoernooi in België, namelijk de Hasselt Cup. Na alle voorbereidingen, 
inzamelingsacties en natuurlijk keihard trainen konden we vrijdag 19 april dan eindelijk de 
reis in zetten naar onze zuiderburen.  
 
Dag 1 
In de taxibusjes zaten de spelers verdeeld 
met als chauffeurs onze bestuursleden 
Thomas en Kees. In het busje van Kees 
zaten de spelers als ware prof, ieder voor 
zich met oordopjes in, naar eigen muziek 
te luisteren. Wellicht om hoofdtrainer 
Joop, die ook in dit busje zat, te laten zien 
dat ze zich alvast voorbereidden op het 
toernooi. Bij Thomas in het busje was dit 
een heel ander verhaal. Waar voorin Jelte 
als een Jan Smit in spé ieder liedje van 
DJ Sten van A tot Z luidruchtig mee wist 
te zingen, zaten de heren achterin de 
vering van het busje te testen of te file 
flirten met de hockeydames van 
KAMPONG. Na een ietwat vertraagde 
reis, kwamen we om 19.00 uur aan op het 
sportcomplex van RC Hades, de 
plaatselijke FC. Hier moesten wij ons 
melden en kregen we verdere instructies 
en informatie voor onze aanwezigheid. 
Daarna konden we doorrijden naar 

Scholeneenheid Jesu, waar een 
klaslokaal voor ons was leeggeruimd en 
als slaapzaal diende. Eerst eten, want we 
hadden mokerhonger. In de grote 
schoolkantine kregen we een lekker bord 
spaghetti voorgeschoteld. Na het eten de 
bedden klaarmaken en eerst even chillen. 
Ondertussen werd de jarige Hearo 
Jonkman zenuwachtig, want die wilde zijn 
16e verjaardag eigenlijk nog wel even 
vieren met het team in Hasselt. Uiteraard 
werd dit hem niet ontnomen en vonden 
we na een mokerlange avondwandeling 
van ongeveer anderhalf uur een geschikt 
terras om nog even wat met zijn allen te 
drinken. Niet te laat terug, want we waren 
daar immers om te voetballen. Op de 
terugreis naar school, wist Kees nog een 
goede kebabzaak te vinden, dus een 
broodje kebab of kapsalon kon natuurlijk 
niet uitblijven. Niet te laat op bed schreef 
ik… uiteindelijk sliepen we 2.30 uur, 
alhoewel, slapen… 

 
Dag 2 
De volgende ochtend werden we rond 9.30 uur wakker. Op zich prima, totdat Kees las dat 
het ontbijt tot diezelfde tijd open was. Allemaal snel naar beneden stormen en gelukkig lag 
daar nog genoeg brood en beleg om een goed sportontbijt te nemen. Alleen trainer Joop 
bleef achter, waarschijnlijk om de tactiek alvast op het schoolbord uit te tekenen. Niets bleek 
minder waar, hij sliep nog gewoon. Na het ontbijt gingen we mooi op tijd in de busjes richting 
het nabijgelegen Zonhoven. Hier lagen een stuk of 8 uitgedroogde, harde en hobbelige 
voetbalvelden op ons te wachten en zouden we het toernooi spelen. Na een paar uur 
omhangen, voetvolley in het zand en nog even snel eten voordat we gingen warmlopen voor 
de eerste wedstrijd. Inmiddels waren ook twee supporters overgevlogen uit Wijnjewoude, om 
de jongens te steunen. De eerste wedstrijd speelden we tegen het plaatselijke RC Hades 
U17-2. Dit is een club waarin veelal gescoute spelers zitten, die het net niet redden bij een 
profclub als Racing Genk. Een pittige tegenstander dus. Er werden twee helften van een 
kwartier gespeeld en we verloren deze wedstrijd na een half uur met de rug tegen de muur 
te hebben gespeeld uiteindelijk met 1-0. Geen schande en nog geen man overboord.  
 
De tweede pot stond het eveneens 
Belgische KFC Lentezon Beerse op ons 
te wachten. Een gelijk opgaand duel met 
kansen over en weer, ODV komt op 

voorsprong door een diepe pass van 
Feike op de kleine en pijlsnelle Johan, 
deze komt 1-op-1 met de doelman en 
speelt de bal daarbij te ver voor zich uit, 
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de keeper van Beerse schrikt denk ik van 
Jopie zijn hoofd en schopt over de bal 
heen en de bal verdwijnt in het netje, 1-0. 
Daarna word het nog spannend. Onze 
rappe linksvoor Bauke, verwikkeld in een 
hevig duel met zijn Belgische opponent, 
krijgt nog een gele kaart, omdat hij iets 
deed wat niet mag. Joop wisselt Bauke, 
om even af te koelen. Uiteindelijk winnen 
we deze wedstrijd. In de laatste 
poulewedstrijd speelden we tegen GOZ 
uit Mijnsheerenland, een dorpje bij 
Rotterdam. Deze lui waren niet meer 
helemaal uit op een goede wedstrijd, 
maar vonden het ook leuk om zo nu en 
dan even door te lopen op onze jongens 
tot frustratie van leider Heero, die de 
scheidsrechter maar eens vraagt om op te 
treden. Deze geeft hier dan ook maar 

eens gehoor aan en geeft geel na een 
harde overtreding op Jelte. In deze 
wedstrijd komen we toch met 1-0 achter, 
maar na een goede combinatie tussen 
Senne Anne en Bauke, wordt Tjesse 
vrijgespeeld die met een droge schuiver 
de 1-1 binnen schiet. Dit is ook de 
eindstand en hiermee eindigen we 2e in 
de poule en zijn we door in de 
winnaarsronde. Na de laatste wedstrijd 
krijgen de spelers van Sietse, in zijn iets 
te strakke witte voetbalbroekje, instructies 
om goed te drinken. De spelers weten 
eigenlijk nog steeds niet of Sietse nou 
mee was als begeleiding of als 15e speler, 
Thomas telde in ieder geval wel steeds 15 
spelers. Na nog een hap en een snap 
gingen we weer terug naar school om te 
eten.  

 

 
 
Na het eten even chillen en vervolgens de avondwandeling naar het centrum weer inzetten 
op zoek naar een lekker terrasje. Daar hebben we de dag doorgenomen, werd de 
begeleiding nog wat nieuwe straattaal bijgebracht en werden verschillende mooie 
sportwagens gespot, want wat wel opviel in Hasselt, waren de vele mooie en dure auto’s. 
Op de terugreis naar de school werd uiteraard de vaste kebabtent weer bezocht. Hier 
leerden we nogmaals het doorzettingsvermogen van onze brute rechtsback Pieter kennen. 
Toen Heero hem aangaf dat hij zijn kapsalon niet op hoefde te eten als dit niet lukte, 
antwoordde Pieter: ‘Ik haw noch noait wat stean litten, dus dizze yt ik ek op.’ Zo gezegd, zo 
gedaan, waarna we terugkeerden naar de school om te slapen. 
 
Dag 3 
Zondag stond in het teken van de knock-
out rondes beginnend in de kwartfinale 
tegen het, voor ons nietszeggende, CVV 
Vriendenschaar uit Culemborg. Na wat 
research van leiders en spelers kwamen 
we er al gauw achter dat we aan de bak 

mochten. Deze ploeg staat namelijk vijfde 
in de 3e divisie met gerenommeerde clubs 
als Zeeburgia en IJsselmeervogels als 
tegenstanders. Een flinke uitdaging voor 
de jongens die daar erg veel zin in 
hadden. We besloten vandaag iets later 
richting het sportpark te gaan, om zo nog 
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iets langer in het koele klaslokaal te 
kunnen chillen.  
 
Eenmaal in Zonhoven aangekomen 
gingen Kees, Thomas en Heero nog even 
broodjes halen bij de Albert Heijn en 
konden de jongens alvast naar mooie 
finales van de jongere jeugd kijken. Vlak 
voor de wedstrijd gingen de mannen de 
warming-up in, waarbij ook de eerste 
klachten met pijntjes al aan het licht 
kwamen. Helaas moest Ruben de strijd in 
de warming-up al staken. De harde 
ondergrond was een aanslag op zijn heup 
en knie, waardoor hij helaas zondag niet 
meer in actie zou komen. Maar als een 
echte teamplayer zorgde Ruben ervoor 
dat zijn teamgenoten het aan niets 
ontbrak. Ook Feike was er tijdens de 
eerste wedstrijd niet bij. Door een 
mokerharde glijpartij in de schoolgangen, 
smackte hij op zijn knie en dit speelde 
hem deze dag ook parten, later zou hij 
gelukkig alsnog in actie komen. Tegen 
Vriendenschaar moesten onze jongens 

aan de bak, waar de tegenstander het 
ogenschijnlijk gemakkelijk leek te hebben. 
Ondanks dat hield ODV knap stand tegen 
een team met zeer technisch vaardige en 
snelle spelers. Met name Captain Tijs 
Welfing liet zien goed op dit niveau uit de 
voeten te kunnen met goede ingrepen en 
mooie acties. Helaas kwamen we toch in 
de eerste helft op achterstand door een 
snelle uitbraak, waar ook laatste man 
Martijn geen antwoord op had en er drie 
tegenstanders voor doelman Sten Ingmar 
verschenen. In de rust gaf Joop aan dat 
ODV teveel respect toonde voor zijn 
tegenstander en meer moesten proberen 
in duels te komen, hier had de 
tegenstander een gruwelijke hekel aan. In 
de tweede helft kregen we dan ook meer 
grip op de wedstrijd en kregen we zelfs 
enkele mogelijkheden via slangenmens 
Tjesse. Helaas bleef de gelijkmaker uit, 
waardoor we niet beloond werden voor 
het harde werken. Toch mogen de boys 
zeer trots zijn op de manier van spelen 
tegen deze veel betere ploeg.  

 
In de strijd om de 5e plek stuitte ODV vervolgens op Juliana ’31 uit Malden, een 
hoofdklasser. Weer een mooie uitdaging. Deze wedstrijd ging erg gelijk op met kansen over 
en weer. We kwamen wederom op 1-0 achter, maar door een goede actie van onze sterke 
rechterkant Johan/Pieter kwamen we er hier een aantal keren gevaarlijk doorheen. Met 
name Pieter bleek niet te stoppen, enkel door een overtreding wat ons een penalty 
opleverde. Tijs faalde niet vanaf elf meter en zo kwamen we op 1-1. Hierna maakten beide 
trainers de lijstjes klaar voor strafschoppen, maar daar dacht de arbiter heel anders over. 
Deze floot af en snelde vervolgens naar de kantine om de eindstand door te geven. Heero 
snelde achter de leidsman aan om te vragen wat de bedoeling was, maar ondertussen had 
de organisatie al doorgekregen dat we gewonnen hadden na het nemen van strafschoppen. 
Deze waren nooit genomen en hier hadden we juist wel zin in en dit was ook wel zo eerlijk 
tegenover Juliana’31. Er werden dus strafschoppen genomen. Waarin onze tegenstander 
zich sterk liet beïnvloeden door Sten, die hier à la Tim Krul een waar spelletje van maakte 
door hun uit de concentratie te halen. Dit werkte, waardoor hij twee penalty’s naast keek en 
één hoog over. Zelf deden we dit een stuk 
beter door doelpunten van Rinse, Bauke en 
Jonathan. Senne miste zijn strafschop door 
een goede save van hun keeper en Tijs zijn 
strafschop deed er niet meer toe, waardoor 
hij besloot hem te nemen met een ‘Rabona’, 
mispoes.  
 
Na penalty’s alsnog gewonnen en nu 
mochten we dan eindelijk tegen een niet 
Nederlandstalige ploeg spelen, maar een 
team uit Frankrijk, AS Montigny les 
Bretonneux. Dit was voor Joop reden om 
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nog één keer van de jongens te vragen 
om alles te geven voor die overwinning. 
Ondanks dat het beste er wel af was, 
wisten onze jongens zich wel op te laden. 
Nadat de aanvoerders hun clubvaantjes 
hadden geruild en Kees een foto kon 
maken met de arbiter van het toernooi, 
konden we los. De Fransen hadden een 
aantal goede voetballers, maar die 
hebben wij ook. Deze keer vielen er geen 
doelpunten, dus ook nu moesten 
strafschoppen de wedstrijd beslissen. Dit 
keer een ander lijstje. Deze serie duurde 
heel wat langer, al dacht dezelfde 
scheidsrechter als hiervoor weer wat 
anders dan beide teams. Hij liet dit keer 
de Fransen winnen, terwijl het nog gelijk 
stond. Gelukkig waren onze 

tegenstanders net zo sportief om dit ook 
aan te geven. Dit keer scoorde Senne 
wel, naast Feike die de penalty zo 
inschoot alsof het leek dat hij de keeper 
een dikke ‘Bakka’ had gegeven, ook 
Martijn, Tijs, Bauke en Jonathan benutten 
hun strafschop. Sten deed zijn spelletje 
weer en zo pakte hij een strafschop door 
zijn Franse opponent in het Frysk te 
vragen: ‘Hasto hjoed ek sûkerbôle hân?’ 
Er werd ook door ons gemist door Jelte, 
Johan en bij de negende penalty keek 
Rinse om zich heen en zag dat er verder 
niemand meer op het sportpark aan het 
voetballen was. Rinse was er klaar mee 
en schoot huizenhoog over. Zo wonnen 
de Fransen en werden wij 6e tijdens dit 
internationale toernooi.  

 
Als afsluiter zijn we met zijn allen wezen bowlen onder het genot van een drankje. Hierin 
bleken ook een aantal jongens aardig getalenteerd. Met name Bauke gooide de ene na de 
andere strike. Hij presteerde het zelfs om twee keer achterwaarts een strike te gooien. 
Hierdoor was hij wel de bowler van de avond met maar liefst 160 punten. In de tweede 
ronde speelden we een soort finale met een winnaarspoule, middenmoot- en 
verliezerspoule. In deze ronde was Jonathan met 126 punten de sterkste overall. Ook Joop 
wilde even weten hoe goed hij in deze ronde was, totdat hij op de valreep werd verslagen 
door zijn kleine broertje.  
 
De volgende ochtend kregen we het verhaal dat onze Jonathan deze nacht maar liefst 45 
minuten vast heeft gezeten op de WC. Een aantal ‘grappige’ Deense jongetjes vonden het 
grappig zijn WC- deur te barricaderen. Maar zo ijskoud als Jonathan zijn penalty’s binnen 
schoot, zo rustig bleef hij nu ook op de WC zitten, totdat de lol er voor de Denen af was. 
Vervolgens moest er opgeruimd worden en zetten we na het ontbijt de terugreis in om 09.30 
uur. In de KFC in Apeldoorn deden nog een aantal jongens een poging om een bucket hot 
wings burgemeester te maken, waarna we een uur later weer terugkeerden bij de kantine 
van ODV.  
 
We hebben genoten van een fantastisch teamuitje en kijken allemaal terug op een zeer 
geslaagd toernooi. Bij deze willen we iedereen bedanken voor de bijdrage die deelname aan 
het toernooi heeft mogelijk gemaakt. 
 
 

Bedankje voor de Paasbrunch 
 
Wij willen graag onderstaande bedrijven hartelijk bedanken voor hun sponsoring:  

 
 
 

 
Samen met onze cliënten uit Wijnjewoude hebben wij op 18 april jl. genoten van een 
heerlijke Paasbrunch in het Wâldhûs. 
Thuiszorg de Friese Wouden, Team Wijnjewoude/ Bakkeveen 
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Nieuwe shirts voor Oerterper Badmintonners 

 
 

Op 2 april zijn de leden van badmintonvereniging Oerterp geheel in het nieuw gestoken. 
Zowel de jeugd als de senioren kregen een nieuwe frisse look en nieuwe shirtsponsors: 
Klaver Bouwbedrijf Ureterp en YellowCom Medial Supplies & Communications uit 
Wijnjewoude die daarmee bijdragen aan een professionele uitstraling van de club. 

Wil je ook spelen in zo’n mooie outfit? 
Kom dan eens kijken bij badminton-
vereniging Oerterp. Badmintonvereniging 
Oerterp is er voor iedereen: beginner, 
gevorderd of sportieve recreant. Iedereen 
is welkom! Op dit moment hebben wij 
leden uit Ureterp maar ook uit de 
omstreken, dorpen zoals o.a: 
Wijnjewoude, Siegerswoude, 
Frieschepalen, Drachten 
Drachtstercompagnie, en Bakkeveen. 
 
 
 

 
 
 

Stem op ODV als ‘Club van het Jaar 2019’ 
 
Voetbalvereniging ODV is genomineerd als Club van het 
Jaar binnen de gemeente Opsterland. Landelijke winnaars 
van deze verkiezing winn en een masterclass naar keuze 
van een expert, een professionele promotiefilm en diverse 
media-aandacht om de club in de schijnwerpers te zetten. 
De clubs met de hoogste score per gemeente en provincie 
strijden uiteindelijk om de titel. 
 
Jij kunt ons helpen door op ons te stemmen. Dit kan vanaf 
maandag 6 mei tot vrijdag 7 juni via 
www.clubvanhetjaar.nl/v.v.-odv. Help jij ons deze mooie 
prijs te pakken? Alvast bedankt!  
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Wolter’s Boerenboeldag 1936 – 2019 
 
De nabestaande familieleden van de reeds overleden Wolter Hielkema, organiseren op 
zaterdag 25 mei 2019 een traditionele Boerenboeldag. Wolter zijn laatste wens komt 
hiermee in vervulling. De veiling vindt plaats op het erf van Wolter. Vanaf 10.00 uur kan 
het publiek de collectie aan spullen bewonderen en de veiling start vanaf 11.00 uur. 
Onze veilingmeesters brengen de complete inboedel van Wolter onder de aandacht bij 
het publiek. Dit wordt gedaan onder toeziend oog van Notariskantoor Anna de Vries te 
Drachten. De inboedel bevat onder meer een hoeveelheid aan gereedschap, antiek 
meubilair, ouderwetse kruiwagens, een grote collectie aan speelkaarten, blikken en 
meer. Via de facebookpagina geven wij u alvast een indruk en blijft u op de hoogte 
rondom de aangeboden kavels. Afrekenen kan alleen met contanten. 
 
Kom op tijd want op is op!! 
 
Datum:  Zaterdag 25 mei 2019 
Tijd:   Aanvang bezichtiging 10.00 uur, Start veiling 11.00 uur 
Plaats:  Hemrik 
Adres:   Compagnonsfeart 49, 8409 CS Hemrik 
Facebook: Boerenboeldag Wolter 
Email:  boerenboeldagwolter@hotmail.com  
 

 
Inloopochtend bij Café Van der Weij 

 
Vrijdag 10 mei is het weer zover. De 2e inloopochtend bij Café Van der Weij. Deze 
ochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur gooit het café weer zijn deuren open voor de wat 
minder jongere onder ons. Er zal weer gelegenheid zijn voor een spelletje. De koffie zal 
weer klaar staan en de cake weer vers. De eerste keer was in mijn ogen een succes.  
 
Ondanks dat het café niet vol zat, waren 
er wat mensen gekomen die het dus fijn 
vonden om even weg te zijn. We en ze 
hebben fijn met elkaar zitten praten. En 
daar is het allemaal om te doen. 
Gewoon even weg van huis in een 
andere omgeving. Ook kunt u me 
uitdagen voor een potje sjoelen. Ik moet 
u dan wel meteen waarschuwen dat ik 
mezelf wel omschrijf als de 
sjoelkampioen van Wijnjewoude en 
omstreken! 
Ik hoop dat er deze ochtend meer 
mensen hun weg vinden naar het café. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

De koffie en cake zijn gratis en een 
frisdrankje behoort ook tot de 
mogelijkheden. Zelfs de zwarte kip 
(advocaat) met slagroom staat klaar. 
Mocht er hier behoefte aan zijn, het is 
dan tenslotte bijna weekend ;-)  
Natuurlijk is het ook mogelijk dat een 
familielid of buurman/vrouw mee komt 
als begeleiding. Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. 
Mocht u niet in staat zijn om deze weg 
zelf te bewandelen neemt u dan contact 
op met het telefoonnummer:  
06- 29591902. 

 
Hopelijk tot vrijdag! 
Dennis 
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Wederom veel eremetaal voor LONGA 
 
Tijdens de 2e plaatsingswedstrijden lieten de turnsters van LONGA zien dat ze goed 
vooruit zijn gegaan en ook deze ronde ging er veel eremetaal mee naar huis. Beide 
plaatsingswedstrijden samen zorgden ook nog eens voor vele FK tickets. 
 
GOUD was er voor Esmee Balm, 
Grytsje Atsma, Hélène Oosterhof, Hieke 
Zandstra, Chantal Spoelstra en Tineke 
Kamminga. 
Ook Remco Veenstra en Anke Atsma 
kregen GOUD omgehangen bij de FUN 
dag. 
Zilver was voor Rixt Heida, Lotte 
Nieveen, Felicia Spithoff. 
Bij de FUN dag was er zilver voor Tieme 
Meestringa, Sophie Jetten, Femke 
Zonneveld, Lyke Nijholt en Ilse de Boer 
Brons werd gewonnen door Renate 
Osinga. 

Op de verschillende FK's komen 
Dagmar van Hees, Esmee Balm, 
Hélène Oosterhof, Rixt Heida, Lotte 
Nieveen, Berber Akker, Celina 
Steunebrink, Tineke Kamminga, Nynke 
Boonstra, Chantal Spoelstra, Hieke 
Zandstra en Renate Osinga nog een 
keer in actie. 

Naast turnen wisten acro instappers 
Brechtsje Heida en Rosalie de Boer een 
mooie score neer te zetten waarmee zij 
het FK haalden. Ook hier wisten de 
dames te schitteren en in de 
middenmoot te eindigen.  

 
 

  

Wederom veel eremetaal voor LONGA 
 
Tijdens de 2e plaatsingswedstrijden lieten de turnsters van LONGA zien dat ze goed 
vooruit zijn gegaan en ook deze ronde ging er veel eremetaal mee naar huis. Beide 
plaatsingswedstrijden samen zorgden ook nog eens voor vele FK tickets. 
 
GOUD was er voor Esmee Balm, 
Grytsje Atsma, Hélène Oosterhof, Hieke 
Zandstra, Chantal Spoelstra en Tineke 
Kamminga. 
Ook Remco Veenstra en Anke Atsma 
kregen GOUD omgehangen bij de FUN 
dag. 
Zilver was voor Rixt Heida, Lotte 
Nieveen, Felicia Spithoff. 
Bij de FUN dag was er zilver voor Tieme 
Meestringa, Sophie Jetten, Femke 
Zonneveld, Lyke Nijholt en Ilse de Boer 
Brons werd gewonnen door Renate 
Osinga. 

Op de verschillende FK's komen 
Dagmar van Hees, Esmee Balm, 
Hélène Oosterhof, Rixt Heida, Lotte 
Nieveen, Berber Akker, Celina 
Steunebrink, Tineke Kamminga, Nynke 
Boonstra, Chantal Spoelstra, Hieke 
Zandstra en Renate Osinga nog een 
keer in actie. 

Naast turnen wisten acro instappers 
Brechtsje Heida en Rosalie de Boer een 
mooie score neer te zetten waarmee zij 
het FK haalden. Ook hier wisten de 
dames te schitteren en in de 
middenmoot te eindigen.  
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Appaloosa Dancers voelen zich thuis in 
Wijnjewoude. 

 
Afgelopen 7 april stond de Swingel in het teken van dansende cowboy's en cowgirls. De 
Appaloosa Dancers organiseerden de eerste ‘Dance and have Fun’ in de Swingel. Deze 
middag werd gevuld door DJ Appaloosa, samen met de live artiest Daddy Redneck. 
 
Vele dansers en belangstellenden (57) uit verschillende delen van Friesland en 
Flevoland hebben deze middag bezocht. Bij elk nummer wat er gespeeld of gedraaid 
werd stond er menigeen op de dansvloer en dat is wat deze hobby ook brengt; 
saamhorigheid en genieten. 

 
 
Heeft u altijd wel eens een keer 
willen proberen om te kijken of het 
Country Line Dance iets voor u is? 
Wandel dan gerust eens binnen op 
een dinsdagavond, vanaf 19.30 
zijn de Appaloosa Dancers met de 
lessen bezig, en u mag gerust een 
les mee proberen.  
 
Wees welkom en Keep it Country 
 
Huib & Sandra van der Veen 
 

 
 
 

Ontwikkeling Supermarkt Wijnjewoude 
 
Komt binnenkort de broedende kip van het nest? 
Nee… we mogen de kip nog niet storen, maar een paar veren lichten mag wel. 
 

Op korte termijn gaan personen van de gemeente een 
bouwplan voor een nieuwe supermarkt in Wijnjewoude 
beoordelen. Onlangs is een eerste plan besproken, waarbij nu 
de adviezen en opmerkingen van de kant van de Gemeente zijn 
verwerkt en zullen worden meegenomen. De werkgroep heeft 
ook onlangs een gesprek met wethouder Postma gehad over de 
duidelijke behoefte die in Wijnjewoude leeft voor een nieuwe 
supermarkt;  het gemis wordt dagelijks gevoeld. Hij heeft 
medewerking toegezegd als er plannen zijn. Wat zou het mooi 

zijn om straks met elkaar om tafel te zitten en concrete plannen te kunnen bespreken. 
Kortom, we hopen van harte dat de ‘Broedende kip’ binnenkort van het nest komt!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens werkgroep ‘Supermarkt Wijnjewoude’, Marianne Hulsbergen. 
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Dorpsagenda 
 
 
Mei 
4 Dodenherdenking, 19.45 uur verzamelen Tsjerkereed 
7 Kledingactie Longa bij de Swingel 
8 Klaverjassen bij café Van der Weij 
9 Start actie Auto’s op straat, verminderen vaart, 17.30 – 19.30 uur 
10 Inloopochtend bij Café Van der Weij van 10.00 – 12.30 uur 
11 Bloemenmarkt bij de Koepel van 09.00 tot 12.00 uur. Looft den Heer 
14 Inloopspreekuur Plaatselijk Belang van 19.00 tot 19.30 uur in de Swingel. 
15 Dorpssteunpunt Swingel 10.00 - 12.00 uur 
16 Roefeldag 
20 Koffieochtend Kom Erbij om 10.00 uur in de tuin van familie Witlox 
25 Bake Off bij de ODV kantine 
25 Hynstedei, 12.00 uur 
29 Dorpssteunpunt Swingel 10.00 - 12.00 uur 
29 ODV Bosloop, 19.30 uur 
29 Klaverjassen bij café Van der Weij 
 
 
Juni 
5 Rommelmarkt van 14.00 – 18.00 uur op het evenemententerrein 
17 Werkgroep Kom Erbij, Fit de zomer in 
19 Extra avondrommelmarkt van 17.00 – 21.00 uur op het evenemententerrein 
19 Klaverjassen bij café Van der Weij 
  



39

Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Mei 

5 9.30 uur Weinterp Dhr. F. Verkade, Hoogeveen 
 13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 

12 9.30 uur  Duurswoude Ds. J. den Admirant, Hoogeveen 
 19.00 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, liederen uit 

Johannes de Heer bundel 
19 9.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 

 13.45 uur Weinterp Ds. F.J.K. van Santen, Kampen 
26 9.30 uur Duurswoude Kand T.J. Lucas, Ijsselmuiden 

 13.45 uur Duurswoude Ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek 
30  9.30 uur Ger. Kerk Ds. J. Tiggelaar, Opende, Hemelvaartsdag, Gez. 

Dienst  
    

Juni 
2 9.30 uur Duurswoude Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde 

 13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, m.m.v. Zangkoor 
“Looft den Heer” 

 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
    

Mei 
5 9.30 uur Ds. J.G. Arensman, Drachten Koffiedrinken na de dienst 
12 9.30 uur Ds. A. Elverdink, Eastermar  Vierdienst 
19 9.30 uur   Ds. H. Engelsma   Koffiedrinken na de dienst    
26 9.30 uur Ds. R.C.E. Lafeber, Gorredijk 
30 9.30 uur Ds. J. Tiggelaar, Opende  Hemelvaartsdag,  
        gezamenlijke dienst      

    
juni 
2 9.30 uur Mw. J. Elzinga – Bakker, Groningen Koffiedrinken na de dienst 
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Doktersdiensten 
 
 
 
Algemeen 
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 
Apotheekhoudend 
Meester Geertswei 15                                                                                                                            
info@hapwijnjewoude.nl 
Tel.nr.: 0516 – 48.12.50  Bij spoed: 0516 – 48.08.08 
 
Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend 
 
Openingstijden 
08.00 – 17.00 uur: (iedere werkdag) 
07.30 – 08.00 uur:                             laboratorium (bloedprikken) 
08.00 – 10.15 uur:                             spreekuur huisarts 
10.15 – 11.00 uur:                             werkoverleg en koffiepauze     
11.00 – 12.30 uur:                             verpleegkundig spreekuur en visites huisarts 
12.30 – 13.00 uur:                             lunchpauze 
14.00 – 15.00 uur:                             opvragen labuitslagen 
13.30 – 16.00 uur: spreekuur huisarts    
16.00 – 17.00 uur:                             afhalen van medicatie 
Maandagavond spreekuur:               18.00 – 21.00 uur 
 
Spreekuur Hemrik     
Adres: MFC "de Bining", Engbert Pierswei 4, Hemrik                                                              
donderdagochtend                    08.30 – 10.30 uur                 
Wrattenspreekuur: op afspraak 
 
Uitstrijkjes 
Voor het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek kunt u een afspraak 
maken bij onze assistentes Anneke Spinder en Therese de Wagt. 
 
Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons 
telefonisch bereiken tussen 08.00 – 10.15 uur en tussen 13.00 – 15.00 uur. 
 
Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website; www.lewin.frl of u kunt de lege 
medicijndoosjes bij onze praktijk in de daarvoor bestemde brievenbus gooien. 
 
Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door:  
Dokterswacht Friesland Tel.: 0900 – 11.27.112 
De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van ziekenhuis Nij Smellinghe 
te Drachten. 






