
Redactie "de Bân”

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

Van de redactie

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 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 via email deban@wijnjewoude.net 
Dit kan tot zaterdag 28 april 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op 
donderdag 26 april 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.

1 april

Comité  N 381 Nee     
Wat is er nu mooier dan op een zonnige zondagmorgen de natuur in te gaan, om samen 
zeldzame plantjes of beestjes te zoeken. Onze dorpsgenoten waren kennelijk goed 
uitgeslapen of sliepen nog. Op de parkeerplaats aan Weinterp verscheen zondag-
morgen om 11 uur geen enkele vrijwilliger . Alleen de redactie van de Bân die dit als 1 
april grap gelanceerd had, was aanwezig om mogelijk enkele vrijwilligers op te vangen. 
De Bân van maart was nog maar net uit of daar was de Leeuwarder Courant al aan de 
lijn om meer informatie over het comité. Het was even schrikken want het comité was 
maar een verzinsel. We wisten niet hoe ver de gevolgen zouden strekken bij plaatsing 
in de L.C. van dit artikel. De medewerkster van de krant kreeg pas na een paar hints 
door dat het om een 1 april grap ging. Daarna schoot ze langdurig in de lach. Ons artikel 
kwam meteen op het prikbord  onder de aprilgrappen te hangen. Op 1 april zou de L.C. 
een fotograaf sturen. In het dorp bleef het aardig stil over dit gevoelige onderwerp. De 
taaie tegenstanders kwamen ook niet opdagen om aan het veldonderzoek deel te 
nemen. Een enkele voorstander van het nieuwe tracé nam het stukje voor waar aan en 
raakte geïrriteerd . Jammer. Voor anderen was het duidelijk een 1 aprilgrap. Wij als 
redactie plaatsen “altijd” de waarheid en niets dan de waarheid, maar voor 1 april moet 
u echt even uitkijken.

De redactie.



Berichten van Plaatselijk Belang

Ledenvergadering
De opkomst op de ledenvergadering van 26 maart jl. was met slechts 22 leden mager te 
noemen. Vorig jaar bezochten nog zo'n 40 leden de vergadering. Mogelijk dat het 
mooie weer hier debet aan was en misschien moeten we de ledenvergadering houden 
voordat de zomertijd ingaat. 

De notulen van de ledenvergadering van 
28 maart 2006 leveren geen op- en 
aanmerkingen op en werden ongewijzigd 
goedgekeurd. Ook het jaarverslag van 
penningmeester Lammert Bouma, die de 
functie van penningmeester per novem-
ber 2006 heeft overgenomen van Jelle 
Merkus, gaf geen aanleiding tot verdere 
vragen. Uit het verslag van de kascom-
missie bleek dat de financien in orde zijn.
In aanvulling op het door secretaris 
Meintsje Nust opgestelde jaarverslag gaf 
voorzitter Jan Bakker een verdere 
toelichting, waarbij hij de onderwerpen 
noemde die het afgelopen jaar aan de 
orde zijn geweest. Dit betreft met name 
het IDOP en de realisatie van het plein Mr. 
Geertswei met het kunstwerk. 
Inzake het IDOP gaf Jan Bakker kort aan 
waar de diverse werkgroepen op dit 
moment mee bezig zijn. Het is de be-
doeling dat de werkgroepen de komende 
tijd plannen maken voor zowel de korte 
als de langere termijn. De plannen wor-
den op 30 mei door de werkgroepen 
gepresenteerd. Daarna wordt met steun 
van de gemeente een plan opgesteld voor 
de toekomst van Wijnjewoude. 
De realisatie van het kunstwerk kan een 
succes worden genoemd, waar binnen 
het bestuur vooral Joop Miedema, Durk 
van der Veen en Hilly Renkema zich voor 
hebben ingezet. Over de inrichting van 
het pleintje meldt Jan Bakker dat de 
bankjes komen, maar dat nog niet bekend 
is wanneer.

Verder noemt Jan Bakker nog een aantal 
onderwerpen waar het bestuur mee bezig 
is, zoals het realiseren van extra parkeer-
plaatsen bij de sportvelden en het 
woonwensenonderzoek van de provin-
cie. Er zal een dubbel aantal enquêtes in 
het dorp worden uitgezet, zodat ook kan 
worden onderzocht of er een draagvlak is 
voor meer woningen in het dorp. 
Jelle Merkus heeft in verband met zijn 
verhuizing uit het dorp het bestuur ver-
laten, waardoor er een vacature is ont-
staan. Henk van der Wal is bereid in het 
bestuur zitting te nemen. De leden stem-
men in met zijn benoeming.
Tijdens de rondvraag worden o.a. vragen 
gesteld over de stand van het industrie-
terrein, de ontstane rotzooi doordat het 
fietspad ter hoogte van de Merkebuorren 
niet is afgewerkt, de verkeersveiligheid 
van de Duerswâldmerwei, wat er gebeurt 
met de werkgroepen Idop nadat de 
plannen zijn gepresenteerd en de ver-
keersveiligheid bij de scholen. 
Na de pauze is het woord aan verhalen-
vertelster Boukje Koolhaas. Boukje 
vertelt een boeiend verhaal over de schat 
bij de Kapellepôle. 
Om 21.45 sluit voorzitter Jan Bakker de 
vergadering.



Dodenherdenking op 4 mei.

Op 4 mei wordt de jaarlijkse dodenherdenking door Plaatselijk Belang georganiseerd. 
Het programma ziet er als volgt uit: Iedereen wordt uitgenodigd om 19.45 uur samen te 
komen bij de Tsjerkereed, naast de voormalige pastorie. Vanaf dit punt volgt een stille 
rondgang naar het monument op de begraafplaats. Vervolgens wordt een declamatie 
verzorgd en vindt de kranslegging plaats door twee kinderen van de beide 
basisscholen. Om 20.00 uur wordt er twee minuten stilte in acht genomen en daarna 
speelt muziekvereniging Euphonia nog twee coupletten van het Wilhelmus. Tijdens het 
verlaten van de begraafplaats luiden de klokken en wordt later de stoet ontbonden. 
Plaatselijk Belang gaat er van uit dat weer veel inwoners, zowel jongeren als ouderen, 
zich aangesproken voelen en mee zullen doen, zodat we een waardige herdenking 
kunnen houden. 

Woonbehoefteonderzoek

Binnenkort wordt een grootschalige woningbehoefteonderzoek door de provincie 
Fryslân (samen met gemeenten en woningcorporaties) uitgevoerd. In heel Friesland 
zullen ruim 73.000 huishoudens een vragenlijst ontvangen. In de gemeente Opsterland 
zullen ongeveer 5000 huishoudens een vragenlijst ontvangen. De vragenlijsten 
moeten voor 1 mei worden ingevuld. In Wijnjewoude zal ook een groot aantal 
vragenlijsten worden verspreid. Wij hebben om een dubbel aantal enquêtes gevraagd, 
omdat het de bedoeling is de enquête ook te gebruiken om een beeld te krijgen van de 
woonwensen in het dorp. Degenen die de enquête krijgen worden vriendelijk verzocht 
hieraan hun medewerking te verlenen. 
Hieronder treft u nadere informatie van provincie en gemeente aan:

Onderzoek naar woonwensen van start.

Vanaf 30 maart ontvangen ruim 73.000 huishoudens in Fryslân een vragenlijst in de 
bus in het kader van het grootschalige woonwensenonderzoek dat de provincie 
Fryslân, in samenwerking met Friese gemeenten en woningbouwverenigingen 
uitvoert. De aangeschreven huishoudens krijgen tot 1 mei aanstaande de tijd om hun 
antwoorden in te zenden.  In de gemeente Opsterland ontvangen ongeveer 5000 
huishoudens een vragenlijst.

Het onderzoek moet een actueel beeld 
geven van hoe de mensen wonen, wat ze 
van hun woning en woonomgeving 
vinden, welke verhuisbewegingen en 
verhuismotieven er in de afgelopen jaren 
geweest zijn en wat de woonwensen van 
mensen met verhuisplannen zijn. 

Gedeputeerde Anita Andriesen: “Ik hoop 
dat iedereen die een vragenlijst ontvangt, 
even wat tijd kan vinden om hem in te 

vullen. Het levert ons als provincie, maar 
zeker ook de gemeenten en corporaties 
zeer bruikbare informatie op. Hoe groter 
de deelname, hoe betrouwbaarder de 
uitkomsten zijn en hoe beter wij als 
partijen rekening kunnen houden met wat 
er in een dorp of buurt speelt op de 
woningmarkt. Dan kunnen we de goede 
dingen oppakken. We hebben speciale 
aandacht voor starters en ouderen. Wij 
willen dat iedereen goed en betaalbaar 



kan wonen en dat er dus ook naar de 
wensen van deze groepen wordt gelui-
sterd. Ook zij moeten voldoende aan bod 
komen op de woningmarkt”.  

De uitkomsten van het onderzoek worden 
door provincie, gemeenten en woning-
bouw-verenigingen gebruikt om hun 
woningbouwprogramma's en herstruc-
tureringsplannen kwalitatief af te stem-
men op de (lokale) woonwensen en 
woningmarktsituatie. 

Het Woningbehoefteonderzoek wordt 
eens in de 4 à 5 jaar herhaald. 
Andriesen: “Vier jaar geleden liet het 
vorige woningbehoefteonderzoek zien 
dat er groeiende vraag naar huurwo-
ningen was. 

Met name (half) vrijstaande huurwoning 
en huurappartementen met lift. Die vraag 
is er wellicht nog steeds, maar ik heb ook 
geconstateerd dat er de afgelopen jaren 
al een verschuiving in de bouwprogram-
ma's is gerealiseerd. Er wordt steeds 
meer in de huursector gebouwd. Dat is 
mede ingegeven door de uitkomsten van 
het woningbehoefteonderzoek dat we in 
2003 hebben uitgevoerd.”

Een ieder die een vragenlijst ontvangt 
wordt vriendelijk verzocht deze voor 1 mei 
2007 in te vullen. De uitkomsten van het 
woningbehoefteonderzoek worden dit 
najaar bekend gemaakt.

Bestuur Plaatselijk Belang



Oproep Streekmuseum Opsterlân.

Streekmuseum Opsterlân ziet het als haar taak om het rijke cultuurhistorische erfgoed 
van onze gemeente te bewaren, te conserveren en toegankelijk te maken voor 
iedereen.
Het museum is ondermeer in het bezit van een uitgebreide collectie oude foto's en 
ansichtkaarten van onze verschillende dorpen. Dit bestand wordt momenteel 
gedigitaliseerd. Vast en zeker is onze collectie niet compleet. Het museum zou graag in 
contact komen met personen, verenigingen en instanties in ons dorp, die in hun archief 
of op zolder nog oud fotomateriaal hebben liggen.

Het streekmuseum zou graag de beschikking willen hebben over dit materiaal, om een 
zo volledig mogelijke historische database op te kunnen bouwen van onze dorpen.
Als voordelen zien wij: · Alle materiaal wordt digitaal opgeslagen op één centrale 

plaats.
· Het materiaal wordt toegankelijk gemaakt.
· Het materiaal kan onder museale omstandigheden bewaard 

worden.

Mocht u ons willen en kunnen helpen dan staan er in principe drie opties open.
1. Het fotomateriaal wordt als schenking in eigendom gegeven aan het 

streekmuseum.
2. Het materiaal wordt in (langdurige) bruikleen gegeven. Bij deze optie blijft de 

bruikleengever eigenaar, maar het materiaal wordt in depot en beheer gegeven 
bij het museum.

3. Het materiaal wordt tijdelijk aan het museum afgestaan om het te kunnen 
digitaliseren. Daarna wordt het teruggegeven aan de eigenaar(s).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het streekmuseum Opsterlân in 
Gorredijk, tel.: 0513-462930 of bij; R.T. van der Heide    

Merkebuorren 29
 9241 GA.  Wijnjewoude
Tel; 0516-481977
e-mail: rtvdheide@planet.nl 



Voortgang bedrijven uitwijk locatie 
Tolleane te Wijnjewoude.

Stand van zaken. 

Inmiddels is de aanleg van de bedrijvenlocatie afgerond. De infrastructuur zoals 
wegen, riolering en bekabeling is voltooid. De oplevering heeft dan ook begin 
november plaatsgevonden. Dit is ongeveer conform de planning.

Aansluitend konden de bedrijven die een 
kavel in optie was gegeven beginnen te 
bouwen. Om die reden zijn de betrokken 
bedrijven op 26 april 2006 uitgenodigd om 
de schetsplannen (voorloper van de 
aanvraag om bouwvergunning) in te 
dienen. Met in acht name van de door-
looptijd van procedures zouden bedrijven 
dan direct aansluitend aan de oplevering 
met de bouw kunnen beginnen.

Van de oorspronkelijke 7 optiehouders 
hebben zich er echter 3 terug getrokken. 
Van de resterende vier bedrijven hebben 
inmiddels er 3 een schetsplan ingediend 
die door welstand op hoofdlijnen akkoord 
zijn bevonden. Tot op heden hebben de 
bedrijven nog geen definitieve aanvraag 
om bouwvergunning ingediend.

Voor de drie vrijgekomen kavels zijn 
nieuwe bedrijven geselecteerd van de 
reservelijst. Deze bedrijven hebben res-
pectievelijk in juli, augustus en oktober 
een uitnodiging ontvangen voor het in-
dienen van een schetsplan. Alleen van 
het laatst geselecteerde bedrijf in oktober 
is inmiddels een schetsplan ontvangen. 

Samenvattend zal nog van 4 bedrijven 
een schetsplan ontvangen moeten wo-
rden, en voor drie bedrijven die al goed-
keuring op het schetsplan hebben ont-
vangen, een definitieve aanvraag om 
bouwvergunning. Na afgifte van de 
bouwvergunning kan er direct worden 
begonnen met de bouw.

K. de Boer
Wethouder gemeente Opsterland

Slút freonskip mei dyn buorman, mar brek it sket net ôf 





Het is zo bitter als gal, 
maar zonder gal kan je niet leven.

Feestje?, Buurtvereniging?, óf gewoon een gezellige dag? 
 

Te huur :     Oud Hollandse Spelen 
 

M. van Os 
É 481335 



Jaarverslagen van het Multifunctionele 
Centrum de Swingel van 2006.

Bij deze presenteren we u de beloofde jaarverslagen van penningmeester en 
secretaris van het bestuur van het Multifunctionele Centrum de Swingel van 2006. 
De volledige rekening ligt, samen met de begroting, ter inzage bij de secretaris: tel. 
0516 481506

We zijn al weer gewend om 2007 te schrijven. Toch willen we nog even terug naar 
2006. We zijn als bestuur  9 keer bij elkaar geweest, waarvan 1 keer samen met leden 
van de gebruikers van  de Swingel, t.w. Longa, DWS, de OBS It Twaspan, de CBS 
Votum Nostrum,  de  Tussenschoolse opvang, de PSZ de Telle, de WAW en de 
beheerders.

De samenstelling van het bestuur is in 2006 als volgt: 
Marion Bos -voorzitter
Evert de Boer –penningmeester
Henk Janssen –notulist
Gerda de Jong –coördinatie zaalgebruikers en ondergetekende –secretaris

In 2006 is weer het een en ander aan de orde geweest, grote en kleinere zaken, 
waarvan hier een opsomming volgt:
- We starten 2006 met een nieuwe voorzitter en notulist. Door o.a. gebruik te maken 

van de bestuurdersmap zijn de nieuwe bestuursleden snel thuis in het bestuur. We 
pakken direct weer de plannen op voor uitbreiding van de toestelberging. Een 
uitbreiding met aansluiting aan It Twaspan blijkt niet haalbaar. Toch lijkt 
gaandeweg het jaar de mogelijkheid aanwezig daadwerkelijk de berging uit te 
breiden. Na  nogmaals een dringend verzoek aan de gemeente om te kunnen 
uitbreiden bereikt ons eind 2006 het bericht dat de gemeente voor de helft mee wil 
doen in de bouwkosten. We zijn vanaf dat moment bezig met de daadwerkelijke 
voorbereidingen. 

- Er is twee keer een overleg geweest met de gebruikers van de sportzaal. Naar 
aanleiding van het keuringsrapport voor alle materialen in de zaal wordt besproken 
hoe het een en ander op elkaar af te stemmen. De zaal is dagelijks in gebruik door 
vele groepen sporters van jong tot oud en de toestelberging is overvol. U begrijpt 
dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt om dit goed te laten verlopen. 
Iedere groep heeft zijn eigen wensen om optimaal van de sportzaal gebruik te 
kunnen maken. En natuurlijk staat de veiligheid hierbij voorop. 

- Het onderhoud heeft ook weer de nodige aandacht gehad. Het dak blijkt een 
kwetsbaar punt. Door de grote oppervlakte is het soms niet eenvoudig de juiste 
oorzaak van een  lekkage op te sporen. Het verfonderhoud buitenom wordt 

De Swingel



doorgeschoven naar 2007. Ook binnen gaat het onderhoud door. Plannen voor 
betegeling van de kleedkamers zullen begin 2007 worden uitgevoerd.

- 6 maart is er een onderhoud geweest met vertegenwoordigers van de meeste vaste 
gebruikers van de Swingel. (bovengenoemd) Er is o.a. gesproken over de 
prachtige prijzenkast in de taveerne, de opgeknapte peuterspeelzaal en de tribune. 
Er zijn obligaties uitgeloot voor eventuele uitbetaling.

- Er is een actie geweest om sponsoren te interesseren voor een reclamebord in de 
sportzaal. Er zijn 32 ondernemingen benaderd. De interesse blijkt gering. Een 
aantal ondernemers wil er in een later stadium op terug komen. In het financiële 
jaarverslag kunt u zien dat de inkomsten van de bestaande borden belangrijk zijn 
voor de Swingel.

- Per 1 januari treedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking. Het 
bestuur oriënteert zich op de rol die de Swingel met betrekking tot deze nieuwe wet 
kan gaan betekenen voor Wijnjewoude. 

- Ook in 2006 hebben de beheerders Nico en Geesje de Haan gezorgd dat de 
gebruikers van het Multifunctionele Centrum het goed hebben gehad. Een goed 
samenzijn door o.a. sport, creativiteit, de meest uiteenlopende cursussen, studie, 
enz. is ook 2006 voor veel mensen mogelijk geweest.

- Het bestuur krijgt in 2007 weer met een wisseling te maken. Gerda de Jong en 
ondergetekende treden af. Regina Ridder zal zitting nemen in het bestuur. We zijn 
nog bezig met het zoeken naar een tweede kandidaat. Ook in 2007 zal er veel 
moeten gebeuren om iedereen te kunnen verwelkomen in de Swingel.

Namens het bestuur,
Wim van de Waal

Januari 2007.

Baten Lasten
2005 2006 2005 2006

Verhuur zalen, taveerne Energiekosten 10.607 11.605
en sportzaal 39.288 40.410 Publiekrechtelijke heffingen 2.927 3.850

Overige huisvestingskosten 1.324 2.862
Verhuur reclameborden 2.343 2.403 Bureau- en organisatiekosten 1.757 1.855

Verzekeringen 3.507 3.612
Overige opbrengsten 547 822 Onderhoudskosten 10.659 6.468

Intrest 5.332 5.073
Overige bedrijfskosten 465 1.139

Negatief resultaat 3.838 2.267 Afschrijvingen 9.438 9.438

46.016 45.902 46.016 45.902

Resultatenrekening 2006



Activa Passiva
2005 2006 2005 2006

Pachtersinvesteringen 171.918 171.918 Eigen vermogen 84.347 82.080
Af:cumulatieve afschrijving      41.220-       48.097- Onderhouds-

/vervangings-
Boekwaarde gebouw 130.698 123.821  fonds 

sportmateriaal 
4.606 6.486

Inventaris 25.616 25.616 Onderhoudsfonds 
gebouw

3.447 4.411

Af:cumulatieve afschrijving      14.947-       17.508-

Boekwaarde inventaris 10.669 8.108  Lening o/g lang 75.286 71.392
Renteloze 
obligatielening

2.224 1.906

Debiteuren 3.436 4.378

Nog te ontvangen 
bedragen

972 1.190 Crediteuren 516 68

Liquide middelen Vooruitontvangen 
bedragen

4.635 3.912

Rabobank rek-crt 1.849 2.623 Nog te betalen 
bedragen

727 1.272

Rabobank spaarrekening 28.000 31.000
Friesland Bank rek-crt 834 1.062 Belastingdienst 

inzake btw
670 655

176.458 172.182 176.458 172.182

Balans 31 december 2006

Opmerkingen/toelichtingen

Gebouw:

Eigen vermogen:

Onderhouds-/vervangings-

fonds sportmateriaal:

Onderhoudsfonds gebouw: De kosten van met name groot onderhoud komt ten laste van dit fonds.

Jaarlijks wordt een bedrag ten laste van onderhoudskosten toegevoegd.

bedrag is van de oorspronkelijke netto investering in het gebouw.

Het negatief resultaat van het boekjaar is ten laste van het vermogen gebracht.

Ten behoeve van vervanging en aanschaf van sportmateriaal wordt jaarlijks

een bedrag ten laste van onderhoudskosten aan het fonds toegevoegd.

De erfpacht is gevestigd voor 25 jaar en eindigt 31 december 2024.
In 2024 zal er overleg zijn over een eventuele verlenging van de erfpachtsperiode.
Gestreefd wordt dat in 2024 de omvang van de liquide middelen minimaal het



Taxi van der Wal   
 
Al meer dan 50 jaar is taxi van der Wal een 
begrip in de regio op het gebied van 
personenvervoer.
Sinds 15 februari 2007 zijn wij de trotse 
bezitter van het Keurmerk Taxibedrijf.

Kiwa heeft vastgesteld dat het door ons bedrijf gehanteerd kwaliteitssysteem en de 
toepassing daarvan voldoen aan de voorwaarden gesteld in het betreffende keurmerk.
Deze onderscheiding is een eer voor ons bedrijf en erkenning voor wat wij dagelijks 
nastreven, namelijk kwaliteit en service.
Erkenning van kwaliteit leidt tot her-kenning van kwaliteit.

Ons bedrijf is hoofdzakelijk gericht op ziekenvervoer en WMO-vervoer per taxi of 
rolstoeltaxi.
Daarnaast is er sprake van particulier en schoolvervoer. Al met al een druk 
familiebedrijf, dagelijks onderweg in, door en naar onze dorpen in de omgeving

(Oud) Rehobothgangers opgelet!

Reünie Rehoboth school Hemrik.

Wegens sluiting van de Rehobothschool wordt er op 4 juli een reünie georganiseerd 
voor iedereen die iets met deze school te maken heeft gehad of heeft. Schrijf de 
datum alvast in de agenda, in de volgende Bân volgt er meer over deze reünie. 
Tevens zal er 's avonds een musical opgevoerd worden speciaal geschreven voor 
de Rehobothschool.

Contactpersonen: Hinke Taekema-Hiemstra tel: 0516 – 471597, 
Rikus de Jong  tel: 0516 – 471526 
Korrie de Jong-Lenos  tel: 0516 – 471282. 



Bedrijfspresentatie

In 1979 zijn wij, Michiel en Sippy, begonnen met het “winkeltje” achter het woonhuis 
aan de Merkebuorren 69.  Vanaf de weg was de winkel niet zo heel duidelijk te 
herkennen, maar iedereen wist dat je achterom moest. Onder de naam Kamminga was 
de winkel bekend, dit is de naam van Sippy's vader. We woonden in het begin bij het 
winkelpand in, maar in 1987 zijn we verhuisd naar Merkebuorren 63. 

Destijds werd er in de winkel hoofdzakelijk
groenten en fruit verkocht. Maar al vrij snel werd dit uitgebreid met 
kruide-nierswaren en bloemen. Meerdere goederen,
maar wel op dezelfde vier-kante meters. Het was soms dan ook passen 
en meten, om alles een plekje te geven.

Onze eerste medewerk-ster was Elly Donker en na ongeveer drie jaar 
bij ons gewerkt te hebben kwam 
Cornelia Jansma haar vervangen. Cornelia heeft het 13 jaar bij ons volge-houden en 
sindsdien werken we met z'n tweeën in de winkel. 

In 1997 is de winkel verbouwd en is de winkeldeur van achter naar voren verhuisd. Zo 
werd de winkel meer toegankelijk voor bijvoorbeeld passanten die in de auto voorbij 
komen en vakantiegangers die langs komen fietsen.  De extra vierkante meters 
werden ge-bruikt om de goederen wat ruimer uit te stallen. In de zomer zijn we dan ook 
van de partij met perkplantjes die we dan voor onze winkel uitstallen. 

Een aantal jaren geleden zijn we een afhaalpunt geworden voor Odin-groente en 
fruitabonnement. Elke week staat er dan een tas verse, biologisch geteelde groenten 
en/of fruit bij ons voor u klaar. Met de tas ontvangt u ook heerlijke recepten en 
interessante informatie en weet u precies welke telers de groenten en of het fruit 
teelden. U kunt een abonnement nemen op deze tas en zo iedere week een verassend 
pakket verwachten. Voor meer leuke informatie over Odin, kijk eens op .

Ook verzorgen we heerlijke fruitmanden in verschillende maten en prijzen. Ook voor 
mensen met een dieet of andere wensen maken we graag een fruitmand. Ieder seizoen 
heeft weer z'n eigen fruitsoorten en er is dus geen fruitmand gelijk. Een fruitmand is dan 
ook geschikt voor elke gelegenheid!!

Zo zijn we dus al zo'n 27 jaren actief in het vak en hopen nog wel even door te gaan.

Michiel en Sippy Postma.

www.odin.nl

http://www.odin.nl


Vlaggetjesweek

In navolging van een buurtvereniging elders in Friesland, hebben ook een aantal 
buurtbewoners van de Heide's gemeend een z.g. vlaggetjesweek te moeten 
organiseren.
Aanleiding vormt het enorme aantal hondenpoep in de berm rondom de speeltuin aan 
de Loksleane/Heidebuurten.
Regelmatig hangt er een onwelriekende geur in de bijkeuken, dankzij poep aan laarzen 
of schoenen van de kinderen! 
Tijdens het plaatsen van de vlaggetjes bleek pas echt hoe erg het eigenlijk is. Op ca.50 
meter berm zijn 29 vlaggetjes geplaatst! 
Beste hondenbezitters, stop een schepje in uw jaszak en ruim het hoopje op. Kleine 
moeite en iedereen blij! Toch?
 
Mocht het onverhoopt toch te moeilijk zijn, wij houden onze belofte graag gestand: We 
bezorgen de uitwerpselen van uw hond gratis bij u thuis.
 

Beste muziekliefhebbers

CMV Euphonia laat weer van zich horen en wel op vrijdagavond 20 april in de 
Gereformeerde Kerk te Wijnjewoude. Het is een dubbel-concert, dat wil zeggen dat de 
vereniging “De Vlecke” uit Gorredijk ook een gedeelte van de avond zal verzorgen. 
Beide korpsen staan onder leiding van Christina van der Bijl. 
Euphonia zal een afwisselend programma laten horen. Ze spelen onder andere het 
werk “Feroaring fan lucht”, waarvan het verhaal menigeen bekend voor zal komen. Het 
is geschreven naar aanleiding van het 110-jarig jubileum van de muziekvereniging 
Euterpe uit Beetsterzwaag en gaat over Durk Snoad. Het boek is geschreven door Rink 
van der Velde, u allen wel bekend. Verder gaan we op reis met de VOC en laten we 
horen dat een fanfare ook heel goed de blues kan spelen.
Gorredijk laat ook een gevarieerd programma horen. De Gwent Rhapsody komt aan 
bod. Ook gaan de voetjes van de vloer in het nummer de Dance Party.
Euphonia neemt op zaterdag 12 mei deel aan het Spikerfestival in Bakkeveen, een 
groots opgezet festival, waar korpsen van verschillend niveau aan meedoen. Het 
concert op 20 april is een voorbereiding op dit festival.
Het Try-out concert begint om 20.00 uur. U bent allen van harte welkom, de toegang is 
vrij.



Vroeg op stap…………………Vroeg weer 
thuis!!!!!!!!!!

Wij zijn een groep ouders en jeugd uit het noorden, die de horecasluitingstijden willen 
vervroegen. In het hele land: disco's en kroegen 's avonds eerder open en 's nachts 
eerder dicht.

De stappers gaan nu vaak pas om 01.00 uur 's nachts weg, omdat er voor die tijd niets 
te beleven is. Uiteindelijk komen ze dan in de kleine uurtjes thuis. 
De jeugd wil heen gaan als het druk is, want dan is het pas gezellig! Ze willen vaak wel 
eerder, maar dan moet iedereen vroeg gaan.

De sluitingstijden worden steeds verder opgeschoven of verdwijnen helemaal. Dit 
werkt het steeds later op stap gaan in de hand. Er zijn ook gemeenten, zoals op de 
eilanden of Valkenburg, die een sluitingstijd van 01.00 of 02.00 uur handhaven en daar 
is het in de disco's en kroegen om 21.00 uur al druk en gezellig.

VOORDELEN:  · voordrinken verkort
· de tijd in de disco blijft hetzelfde
· voor ouders ook beter te doen om de jongeren weer op te halen
· de volgende dag ben je fitter en blijft er meer tijd over voor 

familieaangelegenheden, persoonlijke ontwikkeling zoals: sporten, 
studie, muziek e.d.

· bijna alle horecaondernemers willen zelf ook graag verandering, 
maar dan moet het landelijk doorgevoerd worden

De jongeren moeten kunnen stappen en lol maken. Dit kan volgens de meesten net zo 
goed/beter van 21.00 uur tot 01.00 uur i.p.v. 01.00 uur tot 05.00 uur!

Het voornaamste doel is om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om 
tastbaar te maken naar de politiek hoeveel mensen verandering willen. 
We hebben nu al 7.000 handtekeningen in een dikke week tijd verzameld, maar er zijn 
nog duizenden nodig om het als punt op de agenda te krijgen in Den Haag.
Het politieke klimaat is NU gunstig om dit aan de orde te stellen.

Willen jullie ook de horecasluitingstijden vervroegen? Dan graag een handtekening op: 

www.vroegopstap.nl

En geef het zoveel mogelijk door aan contactpersonen. 

Vriendelijke groeten,
Namens de actiegroep.



Dorpsfeest 2007

Beste dorpsgenoten,
hierbij weer enkele mededelingen over het dorpsfeest, dat van 14 t/m 16 juni wordt 
gehouden.

Levend tafelvoetbal; geef een team op.
Op de donderdagavond (14 juni) zal er in de tent een “levend tafelvoetbal” competitie 
gehouden worden. De competitie start om 19.00 uur (omkleden vanaf 18.45) en bij 
deze wordt iedereen die mee wil doen uitgenodigd een team van 6 personen op te 
geven. Dat kan een team zijn per buurt, maar dat hoeft niet. 
Er zijn prijzen voor het beste en het leukst verklede team te verdienen. 

Buurt versieren.
Dit jaar hebben we geen specifiek onderwerp voor de buurtversieringen. Er zal ook 
geen puzzelrit gehouden worden. We hopen wel dat iedere buurt iets aan versiering zal 
aanbrengen, maar dat is niet aan een thema gebonden.
 
Teake van der Meer.
Op zaterdagochtend (16 juni) zal Teake van der Meer een optreden verzorgen. Vanaf 
9.30 kunt u in de tent terecht voor koffie met cake, het optreden begint om 10.00 uur. 
Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunnen we dat verzorgen; neem dan even kontact 
op met Anneke Helfrich, tel: 48 05 52.

Zeskamp.
De zeskamp op zaterdagmiddag heeft als thema “Piraten”. Hiervoor worden alle teams 
uit de buurten uitgenodigd zich aan te melden en te verkleden. Net als bij het levend 
tafelvoetbal zijn ook bij de zeskamp prijzen voor het beste en het leukst verklede team 
te verdienen. 
 
Voor meer informatie en het opgeven van een team graag een e-mail naar: 
dorpsfeestwijnjewoude@home.nl

Namens Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude,
Jeroen Malewicz

Slecht publiek is moeilijk te bespelen



 

Wat is er deze maand zoal te beleven……..

Foto's bewerken
Datum: Donderdag 12 april.
Aanvang: 20.00 uur tot 22.00 uur.
Kosten: € 27,50. (exl. lesmateriaal)
Contactpersoon: Siebo Groenewold. Tel. 0516-481878.

Inheemse Kruiden en Planten
Datum: Maandag 16 april.
Aanvang: 20.00 uur.
Kosten: € 4,00
Contactpersoon: S. Groenewold. tel. 0516-481878.

Praktijkworkshop hekserij
Datum: Dinsdag 24 april.
Aanvang: 20.00 uur.
Kosten: € 5,00
Contactpersoon: S. Groenewold.

Wat doet een imker allemaal?
Datum: Zaterdag 12 mei 2007.
Aanvang: vanaf 14.00 uur.
Kosten: € 2,00.
Contactpersoon: Géke Groenewold tel. 0516-481878. 

Wadlopen van Holwerd naar Ameland.
Datum: Vrijdag 8 juni.
Aanvang: 7.30 uur (vertrek vanaf MFC de Swingel 6.00 uur)
Kosten: € 27,50
Contactpersoon: S. Groenewold Tel. 0516-481878

Zeevissen
Datum: Zaterdag 16 juni.
Aanvang: 8.00 uur tot 16.00 uur. 

 (verzamelen 5.30 uur bij MFC de Swingel vertrek 5.45 uur)
Kosten: ongeveer € 29,00 (excl. € 7,00 hengelhuur)
Contactpersoon: S. Groenewold tel. 0516-481878



Het programmaboekje 2006 – 2007 kunt u op uw E-mail ontvangen.
Vraag hem aan bij Wijnjewoude@orange.nl 

Praktijkworkshop hekserij.
Op veler verzoek is er nu dan een heuse cirkelviering gepland. Dinsdag 24 april 2007 
om 20.00 is het zo ver.
Die datum is het wassende maan (naar volle maan toe) en een week later is het 
Beltane, het belangrijkste en vrolijkste lentefeest bij de heksen.
Deze avond kun je meemaken en meebeleven hoe de heksencirkel gemaakt wordt, 
hoe in die cirkel een ritueel (passend bij deze maan) uitgevoerd wordt en vooral hoe 
gezellig het is, zo'n heksenviering.
De rituelen die we uitvoeren hebben te maken met de eigen innerlijke groei. Deze maan 
staat in het teken van een nieuw begin, “de terugkeer”, in het levenswiel. Dit past 
uitstekend bij de lente en ook bij Beltane, een vruchtbaarheidsfeest en een lentefeest 
bij uitstek. 
Het zal al met al dus een fris en sprankelend feestje worden waarbij de betekenis van 
de handelingen, rituelen en andere heksenzaken aanschouwelijk worden gemaakt.
Uiteraard is er dan ook alle tijd voor extra uitleg en het beantwoorden van vragen.

Bij heksenvieringen met meerdere mensen is het de gewoonte dat iedereen wat te eten 
(snoepen, snacken) en te drinken meebrengt.

De locatie krijg je te horen bij inschrijving, het is uiteraard buiten!
De kosten van deze avond bedragen € 5,00.

Hopelijk tot dan,
Een groet en een glimlach,

Maaike.

Contactpersoon: Siebo Groenewold tel. 0516-481878.

IEDERE EERSTE WOENSDAGMIDDAG VAN DE MAAND 
vanaf september tot en met mei m.u.v. de schoolvakanties  

Vanaf 13.30 uur zijn we in het WAW lokaal aanwezig en je weet het voor € 2,50 heb je 
een gezellige middag.
We maken iedere keer wat leuks en er is altijd wat te drinken en iets lekkers.

Heb je nog vragen of wil je iets weten dan kan jij of één van je ouders altijd even bellen 
met Jannie of Magda tel. 481673

 



Op vrijdag 20 april 2007 organiseert Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude in samen-
werking met Jantje Beton de Roefeldag. 
Een dag waarop kinderen uit groep acht mogen rondneuzen in de wereld van 
volwassenen. Een wereld die bestaat uit diverse bedrijven in Wijnjewoude.
De kinderen van de basisscholen in Wijnjewoude krijgen hierover via de scholen nog 
wel bericht, maar de kinderen die wij niet op deze manier kunnen bereiken nodigen wij 
van harte uit zich aan te melden bij het Roefel comité Wijnjewoude.
Ben jij inwoner van Wijnjewoude, maar ga je in een andere plaats naar school of zit jij nu 
toevallig in een rolstoel maar wil je wel graag mee roefelen, geef je dan op. Een jaartje 
jonger of ouder is dan ineens niet meer zo belangrijk. Het roefelcomité gaat dan nog wel 
even overleggen met je ouders. 
                                                                                                  
 Aanmelden doe je bij:                        
Jannie,          of     Siebo, 
Master Geertswei 32      Merkebuorren 97
Tel.: 0516-426296.         Tel. 0516-481878. 

 



Nieuwe manier van woonruimte verdelen voor 
woningzoekenden bij woningcorporatie Welkom

Woningcorporatie Welkom is onlangs overgestapt op een ander woonruimte-
verdeelsysteem, het optiemodel. Voorheen werkte Welkom met het aanbodmodel, 
waarbij je als woningzoekende actief moest reageren op het woningaanbod dat iedere 
veertien dagen op internet en in de woonkrant Huren&Wonen Nu verscheen. De 
woningen werden vervolgens aangeboden aan degene die het langst stond 
ingeschreven. 

Met de komst van het optiemodel is het 
woningaanbod van Welkom niet langer 
meer te vinden in de woonkrant 
Huren&Wonen Nu. De woningen zijn nu 
allemaal te vinden op de website van 
Welkom. 

Via de nieuwe website van Welkom, 
 kunnen 

woningzoekenden alle verhuurclusters 
bekijken en opties nemen op maximaal 
drie clusters. Een verhuurcluster bestaat 
uit één of meerdere woningen, verge-
lijkbaar qua ligging, huurprijs en indeling. 
Welkom heeft ruim 500 verhuurclusters 
met daarin bijna 10.000 woningen 
verdeeld over 7 gemeenten. Te weten 
Wûnseradiel, Bolsward, Littenseradiel, 
Boarnsterhim, Wymbritseradiel, Sneek 
en Opsterland. 

Hoe werkt het optiemodel?
Stel u neemt drie opties op uw favoriete 
verhuurclusters. Uw optie komt dan in een 
wachtrij te staan. Hoe lang de wachtrij is 
hangt af van de belangstelling voor het 
betreffende cluster. U kunt dit echter 
vooraf bekijken en inschatten. Steeds als 
er iemand verhuist, schuift uw optie een 
plaatsje op. U kunt dit bijhouden op uw 
persoonlijke pagina op internet. Staat u 
bovenaan in de wachtrij en komt er een 
woning vrij, dan krijgt u de woning 
schriftelijk door Welkom aangeboden.  

www.welkombijwelkom.nl,

Voordelen van het optiemodel
Het optiemodel als woonruimteverdeel-
systeem biedt een aantal voordelen. De 
klant krijgt een uitbreid overzicht van het 
totale woningbezit van Welkom. Daar-
naast heeft de klant een grote keuzevrij-
heid en kan hij zelf zien hoe lang de 
wachttijd is voor een woning vrijkomt. 
Bovendien hoeft u niet meer iedere 
veertien dagen in actie te komen door zelf 
actief te reageren op de woningadverten-
ties. Eenmaal ingeschreven en opties 
genomen rest er niets meer dan afwach-
ten totdat u een woning wordt aange-
boden.

Nieuwbouwprojecten via satellietbeelden
Naast het optiemodel beschikt de nieuwe 
website over veel meer informatie dan 
voorheen. Huurders en woningzoeken-
den kunnen op de site terecht voor alles 
over huurzaken, koopwoningen, infor-
matie over projecten en nog veel meer. 
De nieuwbouwprojecten worden bijvoor-
beeld op een hele innovatieve manier 
onder de aandacht gebracht. Op een 
plattegrond of via satellietbeelden kunnen 
bezoekers bijvoorbeeld nieuwbouwpro-
jecten oproepen. Met deze website hoopt 
Welkom haar klanten nog beter van 
dienst te kunnen zijn. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:
Annemieke van der Weide
Communicatieadviseur  
Tel. (0515) 57 85 20 / (06)46 62 22

http://www.welkombijwelkom.nl,


Openluchtzwembad Dúndelle

Open vanaf  30 april 2007 om 13.00 uur 

Vanaf  april kunt u op zaterdag, dinsdag en donderdag van 13.00-17.00 uur
een zwemabonnement kopen aan de kassa van het zwembad in het MFC.

Abonnementen Voorverkoop Seizoen

Individueel €  49.00 €   57.00
Gezinsabonnement € 124.00 € 145.00
NB Kinderen die geboren zijn voor 1 jan. 1991 vallen niet meer onder een gezins-
abonnement. Zij zullen een persoonlijk abonnement moeten nemen.

Deze zomer is het weer mogelijk zwemlessen te volgen voor de volgende diploma's:

A diploma Dinsdag 17.15 – 17.40
 3 x per week Donderdag 17.40 – 18.05

Vrijdag 18.05 – 18.30

B diploma Maandag 17.15 – 17.40
en Woensdag 17.40 – 18.05

C diploma Maandag en Woensdag 18.05 – 18.30

Op woensdag is de groep in tweeën verdeeld             
Zwemvaardigheid I Woensdag 19.00 – 19.30
Zwemvaardigheid II Woensdag 19.30 – 20.00
Zwemvaardigheid III Woensdag 19.30 – 20.00
Op maandag of donderdag extra les (conditie)
Trimmen voor volwassenen  Woensdag  20.00 – 20.30
        

Inschrijven voor de zwemlessen kan op woensdag 18 april van 13.00 – 19.00 uur.
De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen is 5 jaar voor 1 mei 2007.
De houder van een leskaart moet tevens in het bezit zijn van een geldig abonnement.

Leskaart A               €  70.00
Leskaart  B – C        €   50.00 
Zwemvaardigheid    €  50.00

Voor vragen kunt U bellen naar Dúndelle telefoonnummer 0516 541493 
en vragen naar Engel Nijholt



Volleybalvereniging DWS

Het einde van het wedstrijdseizoen nadert al weer. Er 
moeten nog een paar wedstrijden worden gespeeld plus 
de inhaal wedstrijden.
Op 23 april is er een afsluitingstoernooi van de 
recreantencompetitie.
Op 14 mei is er een mix toernooi voor alle leden van DWS. 
Opgave kan bij Klaasje van der Woude ,Geesje de Haan 
en Griet van Linde.
Aanvang 7 uur.

donderdag, 12 april 2007
19:15  DWS D2 -  Z-Up D3           M.F.C. de Swingel 1           
20:15  DWS 1 D1 - Wez Handich 1 D1  M.F.C. de Swingel 1           
21:15  Z-Up H2    - DWS 1 H1               Sporthal Revalidatie Friesland 1           
21:15  DWS H2  - TurfstDr H5             M.F.C. de Swingel  2          
 
donderdag, 19 april 2007
19:15  Z-Up 1 D1 - DWS 1 D1          Sporthal Revalidatie Friesland2           
19:15  DWS D2 - Bakkeveen  1 D1   M.F.C. de Swingel 1           
 21:15  DWS 1 H1 - JMC 1 H1             M.F.C. de Swingel  1           

Standen
Dames 1  9de met 18 pnt
Dames 2 5de met 32 pnt
Heren 1 3de met 35 pnt
Heren 2 6de met 16 pnt

De balsponsor van DWS voor de maand april is : 
Bloemen en Kadohuis Wilma

Trainen met Nordic Walking

Waarom is  warming-up belangrijk ?
De warming up bereidt het lichaam voor op een lichamelijke inspanning en is bedoeld 
om spierbeschadigingen te voorkomen.  Doormiddel van  de warming-up oefeningen  
gaat het bloed sneller stromen door het lichaam en dat heeft tot resultaat dat de 
temperatuur in de spieren en de gewrichten omhoog gaat. Dit bevordert de soepelheid 
en verhindert spierletsel.  Een warme spier kan zich ook beter samentrekken en raakt 
minder snel vermoeid omdat voedingsstoffen en zuurstof beter aangevoerd kunnen 
worden en de afvalstoffen worden sneller  afgevoerd. 



 2 Warming-up oefeningen 
1. Kayakbeweging naar voren 
Plaats de voeten uit elkaar op schouderbreedte, de  knieën en tenen voorwaarts 
gericht. Deze oefening is er op gericht het bovenlichaam los te maken. Houd de poles 
(stokken)  recht voor de borst. Beweeg de ene kant van de pole omlaag tot deze 
verticaal staat. Beweeg hierna de ander kant omlaag tot verticale positie. U draait 
eigenlijk de pole onderste boven terwijl u van kant wisselt.

2. Kayakbeweging naar achteren
Plaats de voeten uit elkaar op schouderbreedte, de knieën en tenen voorwaarts 
gericht. Deze oefening is er op gericht het bovenlichaam en de schoudergordel los te 
maken. Houd de pole boven uw hoofd waarna  u de pole achter uw rug om weer terug 
brengt naar voren.
Kennismakingslessen  
Data:                       Tijd:               
Zaterdag 14 april 13.30-15.00
Dinsdag 10  april  9.30-11.00
Zaterdag 28  april 13.30-15.00
Waar: Parkeerplaats bij landgoed de Slotplaats Foarwurkerwei 3 Bakkeveen
Kosten:  € 15.= incl. de huur van de stokken en een  heerlijk  kopje koffie/thee
Met een volle stempelkaart  of cadeaubon van de bakker €10,=

Inhaalles
Vrijdag 27 april         19.00-20.30         
Waar: Ingang Duinen Bakkeveen  Mjûmsterwei ( Bij Dundelle)

Opfrisles
Donderdag 12 april     19.00-20.30          Parkeerplaats bij de Slotplaats       
Kosten €5,=

Voor meer informatie  en aanmelden Nordic Walking Friese Wouden. 
Annemarie Bongers. Gecertificeerd INWA instructeur .  
Tel. 0516 -541510 (na 18.00 uur) of www.nordicwalkingfriesewouden.nl.
                    
Tochten
Op 14 april organiseert revalidatie Friesland haar jaarlijkse sportevenement. Dit keer 
zijn er ook wandeltochten voor Nordic Walkers uitgepijld. U kunt zich inschrijven 
voor 10-15 of 25 km. Vertrekken  tussen 8.30-11.00 uur bij de sporthal aan de van 
Lyndenlaan  te Beetsterzwaag. Kosten €5,-.
Opbrengsten worden besteed aan sport voor mensen met een handicap 



Hengelsportvereniging it Stikelbearske

WIJZIGINGEN SPORTVISAKTE.
Vanaf 1 januari 2007 is het systeem van de hengelsportvergunning veranderd.
De visvergunning (was te koop bij de hengelsportverenigingen) en de sportvisakte 
(was te koop op het postkantoor) zijn samen-gevoegd tot de vispas.

Wat staat er op de vispas.
 - Op de vispas staat van welke vereniging je lid bent, je naam, adres en geboorte 

datum. 
 - Op de achterkant staat onder welke federatie je valt en welke landelijke organisatie. 
 - Als je een vispas koopt krijg je ook een boekje “landelijke lijst van viswateren”. 
 - Je mag alleen vissen in de wateren welke in dit boekje staan. 
 - Bij politiecontrole moet je de vispas en het boekje kunnen tonen. 

Er zijn verschillende soorten vispassen te koop.

1. Vispas
Ben je voor 1 januari van het betreffende jaar 14 jaar of ouder dan moet je een vispas 
hebben. Hiermee mag je met 2 hengels op de bekende vissoorten vissen zoals b.v. 
witvis, roofvis en karper.

2. Jeugdvispas
Ben je op 1 januari van het betreffende jaar 13 jaar of jonger kan je deze kopen.
Hiermee mag je met 2 hengels op de bekende vissoorten vissen.
Alleen met deze jeugdvispas mag je op roofvis vissen.

3. Kleine vispas
Je hoeft geen lid te zijn van een hengelsportvereniging. Deze vispas is alleen te koop 
via  Dan klikken op “vispas”, vervolgens linkerkant 
“bestellen”. Hiermee mag je vissen in een beperkt aantal wateren met 1 hengel en 
beperkte aassoorten. Je mag niet op roofvis vissen. Deze vispas is ter vervanging van 
de sportvisakte. De viswateren staan beschreven in een bijgeleverde boekje “kleine 
lijst van viswateren”.

4. Extra vispas
Ben je al lid van een hengelsportvereniging maar je wilt je ook aansluiten bij een ander, 
dan hoef je alleen de verenigingsbijdrage te betalen.

5.Jeugdvergunning
Ben je op 1 januari van het betreffende jaar 13 jaar of jonger en wil je vissen in een niet 
openbaar viswater dan moet je lid zijn van een hengelsportvereniging. Je mag dan 
vissen met 1 hengel.
Bij onze vereniging kost deze vergunning €1,- . Ben je onder de 14 jaar en je bent geen 
lid van een hengelsportvereniging dan kan je een bekeuring krijgen.
Je mag met deze vergunning niet op roofvis vissen, hiervoor moet je een jeugdvispas 

www.sportvisserijnederland.nl

http://www.sportvisserijnederland.nl


hebben.
Ben je voor 1 januari 14 jaar of ouder dan moet je een vispas hebben.
Op de jeugdvergunning is een uitzondering.
Jeugd onder de 14 jaar die vissen onder begeleiding.
Ga je vissen met een volwassene die een vispas heeft dan mag de jeugd tot 14 jaar met 
1 hengel vissen.
Je mag dan niet op roofvis vissen.

Soorten viswater.
Een voorbeeld van een niet openbaar viswater is de Opsterlandse Compagnonsfeart 
en het Koningsdiep.
Ga je hier vissen dan moet iedereen, ongeacht je leeftijd, lid zijn van een hengelsport-
vereniging.
Een voorbeeld van een openbaar viswater is het Prinses Margriet kanaal en het van 
Harinxma kanaal. Andere wateren zijn te vinden op www.visseninfriesland.nl  
bovenaan naar “vergunningen” vervolgens linkerkant “openbare viswateren”.
Op deze site is tevens alles te vinden over het vissen in Friesland zoals trailerhellingen, 
viswedstrijden, beheer viswateren enz.
Wilt u een keertje vissen dan kan ook gebruik gemaakt worden van een 
weekvergunning.
Bovenstaande vergunningen zijn te koop bij : Visser hengelsport & klompen

Binnenwei 45
8409 JH   Hemrik
Tel. : 0516 – 471421

Tevens heeft de vereniging het komend seizoen nog verschillende witviswedstrijden.
Voor de maand april staan de volgende wedstrijden op het programma.
15 aprilHelomavaart Loting om 6.00 uur einde 11.00 uur.
29 aprilWorkummertrekvaart Loting om 5.30 uur einde 11.00 uur.

Wilt u mee en/of heeft u vragen dan kunt u terecht bij : h.s.v. “It Stikelbearske”
secretaris : Rene Seefat

tel.: 0516 - 481271

Goedbedoeld is beter dan mooie woorden.



Reumacollecte

Van 12 tot en met 16 maart werd er weer gecollecteerd voor het Reumafonds. Ik wil 
graag alle collectanten hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet. Alle gevers van kleine 
tot grote bedragen ook heel hartelijk bedankt. Dit jaar werd maar liefst € 1.006,32 
opgehaald! Een mooi bedrag, lijkt mij.

Alle voorgaande jaren, ik heb gehoord dat het er zeker 10 waren, is de collecte voor het 
Reumafonds door mevrouw Bosscha georganiseerd. Dit jaar heb ik het overgenomen 
en ik ben blij dat zij mij goed op weg heeft geholpen. Zonder haar hulp was het zeker 
niet zo vlekkeloos verlopen.

Aan de mensen die niet helemaal bekend zijn met deze collecte,  wil ik graag nog even 
uitleggen dat het Reumafonds het CBF-keur heeft. Dit keurmerk houdt in dat al het geld 
dat voor het Reumafonds wordt gecollecteerd ook daadwerkelijk aan onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van reuma en effectieve 
behandelwijzen wordt besteed. Alle universiteiten in Nederland hebben een leerstoel 
reumatologie, dit wordt bekostigd met het collectegeld. Fysiotherapeuten bijvoorbeeld 
worden (bij)geschoold in de behandelwijze van hun patiënten die reuma hebben, ook 
dit wordt betaald met het collecte-geld. 

Deze onderzoek- en scholingsprogramma's worden uit collectegelden betaald 
aangezien er van de overheid hiervoor geen subsidie beschikbaar wordt gesteld. 

Ik hoop dat het Reumafonds volgend jaar weer op u mag rekenen.

Met vriendelijke groet,
Anita Westerouen van Meeteren

Je kan beter leven voor de grap dan sterven van verdriet





Verkeerde voorstelling van zaken

In het vorige nummer van de Bân reageerde Durk  op een artikel in de Woudklank over 
het Natuurontwikkelingsplan in het Wijnjeterper Schar. Hoewel ik niet verantwoordelijk 
ben voor de inhoud van dat artikel, wil ik er toch graag even op reageren.
Er werd namelijk over leugens en zelfs diefstal gesproken. Gestolen gronden van de 
landbouw, ten gunste van de natuur. Nu, zo zit het niet. Het is inderdaad zo, dat deze 
gronden niet zijn aangewezen binnen de 500 ha die in het kader van het ROM zijn 
afgesproken. Deze gronden waren namelijk al eerder aangewezen als 
reservaatsgebied in het kader van de eerste ronde van de relatienota. 
Verder repte Durk van leugens (kolder) dat er in het Wijnjeterper Schar 
blauwgraslanden voor zouden komen. Het kan best zo zijn dat deze term binnen de 
(oude) landbouw voor bepaalde graslanden werd gebruikt, maar dit geldt ook op het 
vegetatiekundige vlek. Alle vegetaties in Nederland zijn verdeeld in 
plantengemeenschappen. Het  gaat hier om combinaties van plantensoorten die bij 
elkaar groeien, een gemeenschap dus. Welke gemeenschap waar groeit, hangt af van 
allerlei omstandigheden, bijvoorbeeld voedselrijkdom, waterkwaliteit en kwantiteit 
(kwel), opbouw van de bodem en uiteraard hoe het wordt beheerd. Zo is er ook, u raadt 
het al, een combinatie plantensoorten met de naam:”blauwgrasland”!!!!! Soorten die 
hierin voorkomen, zijn o.a.: Blauwe Zegge, Blonde Zegge, Vlozegge, Spaanse Ruiter, 
Kleine Valeriaan, Klokjesgentiaan, Pijpestrootje, Tandjesgras en Gevlekte Orchis. 
Zulke blauwgraslanden kwamen vroeger veel voor, in de lagere delen van Friesland, 
maar ook wel degelijk op de flanken van beekdalen en zeker op een aantal plaatsen in 
het Wijnjeterper Schar.

Moraal van het verhaal: 
Mensen roepen soms maar wat.
Weten ze niet beter of is het stemmingmakerij?

Pieter

Het is makkelijker fouten te vinden bij anderen
 dan deugden bij  jezelf



Prikbord

Concert Claribel 
in Witte Kerk gaat niet door.

Het concert van Vrouwenkoor Claribel op 
zondagmiddag 15 april 2007 om 15.00 
uur in de Witte Kerk van Hemrik is ge-
annuleerd in verband met ziekte van de 
dirigent. 

Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken voor de 
vele kaarten, bloemen, fruitmanden, 
telefoontjes en bezoekjes tijdens mijn 
verblijf en thuiskomst uit het ziekenhuis, 
het was geweldig.

Koop en Gjilke Koopstra, 
Dopheide 6

Wijnjewoude

WAW

Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude is 
naarstig op zoek naar enige nieuwe 
werkgroepleden. Vind jij het leuk samen 
met andere werkgroepleden diverse 
leuke cursussen, activiteiten of work-
shops te organiseren bel dan voor meer 
info even naar Jannie tel. 426296 of 
Magda tel. 481673.    

Musical Saul in Wijnjewoude?

Enthousiaste reacties hebben we ontvangen op het idee om een musical op te zetten. 
Maar.....om verder te kunnen met de voorbereidingen hebben we wel concrete opgave 
nodig!
Vandaar deze herhalingsoproep.
Lijkt het je leuk om deel te nemen aan toneel, zang, muziek, licht en geluid, decor, 
grime, kleding, P.R. of het financiële gedeelte (denk aan je studiepunten), dan kun je je 
opgeven door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij één van 
onderstaande personen of door je via email aan te melden. Doe dit voor 1 mei a.s.
Kom op en doe mee!
Ypie Dijkstra - Wolverlei 1 - email: shownieuws@versatel.nl
Bertha Langhout - Merkebuorren 67 - email: bertha_langhout@hotmail.com
Joke Jakobs - Merkebuorren 77 - email: mayo53@home.nl
Hillie Hof - Mr.Geertswei 1
Jeannet Rozema - Biskopsreed 1 - email: rozema163@hotmail.com
Gea Boonstra - Dop heide 1 - email: jogebo@hetnet.nl
......................................................................................................................................
 Ja, ik/wij doen mee met de musical Saul.
Naam..........................................................
Adres.........................................................
Tel.nr..........................................................
Voorkeur (voor onderdeel).......................
...................................................................



Kerkdiensten

Hervormde Gemeente
April
8  Duurswoude   9.30 uur. Ds. F. Stevens, Hoogeveen. Pasen

13.45 uur. Ds. J.A. v.d. Berg, Stedum
9 Ger. Kerk   9.30 uur. Ds. S. Boukers, Damwoude. Gez. Dienst
15 Weinterp   9.30 uur. Ds. K. de Graaf, Kallenkote

13.45 uur. Ds. H. Poot, Oldemarkt
22 Duurswoude  9.30 uur. Kand. T. Bolland, Amsterdam

13.45 uur. Kand. T. Bolland, Amsterdam
29  Weinterp   9.30 uur. Hr. J. Duijster, Ens

13.45 uur. Hr. J. Duijster, Ens
Mei
6 Duurswoude   9.30 uur. Ds. F. Stevens, Hoogeveen

19.30 uur. Kand. J.K.M. Gerlings, Leeuwarden. Zangdienst

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
April
6 20.30 uur. Ds. W.B. van der Wal. Goede Vrijdag
8   9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Ds. A.A. de Boer
15  9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal

14.00 uur. Ds. J. Kruidhof
22   9.30 uur. Dienst

16.30 uur. Ds. W.B. van der Wal
29   9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal

14.00 uur. Ds. A. Bas, Marum/Kornhorn
Mei
6   9.30 uur. Dienst

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

Gereformeerde Kerk
April
8   9.30 uur. Ds. J.A. Dekker, Zwartsluis. 1ste Paasdag

13.45 uur. Ds. J. Bakker, Ten Boer
9   9.30 uur. Ds. S. Boukes, Damwoude. 2de Paasdag Gez. dienst
15   9.30 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster

13.45 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
22   9.30 uur. Ds. T.J. Oldenhuis, Emlichheim

13.45 uur. Jeugddienst
29   9.30 uur. Dhr. H.J. Brouwer, Rouveen

13.45 uur. Ds. F. de Jong, Drachten
Mei
6   9.30 uur. Ds. S. Poelman, Harlingen. Koffiedrinken na de dienst

14.00 uur. Themadienst met Dhr. Veldman. Thema: Why God 
m.m.v. Duflatt uit Marum    



Dorpsagenda
April 
11 WAW. Afdansen voor Brons
12 WAW. Foto's bewerken
15 't Stikelbearske: Viswedstrijd Helomavaart
16 WAW. Inheemse Kruiden en Planten
18 BvPF. Dhr. Pebesma over Flora en Fauna in Iran.
20 Try Out Concert Euphonia 20.00 uur Ger. Kerk
20 WAW. Roefeldag
23 DWS. Afsluitingstoernooi recreanten in de Swingel vanaf 19.00 uur.
24 WAW. Praktijkworkshop Hekserij
29 't Stikelbearske: Viswedstrijd Workumertrekvaart
Mei
2 Rommelmarkt op het evenemententerrein
2 WAW. Kidsclub
3 Pakketten voor Polen inleveren tussen 18 en 22 uur.
4 Dodenherdenking
12 WAW. Wat doet een Imker
14 DWS. Mixtoernooi voor alle leden van DWS
31 Pakketten inleveren voor Polen.

Doktersdiensten

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

Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend tel. 0900 1127112
 TIJDEN
-     maken van afspraken voor het spreekuur of een visite  08:00 - 09:00 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten                              09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
-     medicijnen afhalen                                                   16:00 - 17:00 uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof 

aanwezig. 

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

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


