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Het dorpshuis biedt onderdak aan o.a. de gymnastiekvereniging (gym, acrogym, verschillende 

bewegingsprogramma’s voor jong en oud), de volleybalvereniging, het gymnastiekonderwijs van de 

scholen, de peuterspeelzaal. Ook zijn in het pand fysiotherapie, diëtiste en masseur actief. Het 

herbergt het Dorpssteunpunt en een boekenruilbeurs. Er worden verschillende samenhang 

bevorderende activiteit georganiseerd door de werkgroep Kom Erbij. Diverse verenigingen en 

instanties uit het dorp zoals Plaatselijk Belang, EHBO, AED, website, dorpskrant, buurtverenigingen 

e.d. vinden er hun vergaderzalen en oefenruimtes 

Het is ook de plek waar grote groepen dorpelingen soms samenkomen om te overleggen en 

meningen  te peilen over grote dorps brede onderwerpen zoals Wijnjewoude Energie Neutraal en 

Verkeersveiligheid. 

Het bar-gedeelte heeft een belangrijke sociale functie bij vergaderingen, wedstrijden en trainingen, 

en is van groot belang als “huiskamer” van het dorp en haar verenigingsleven.  

Er vinden culturele activiteiten plaats, zoals open podia, optredens en uitvoeringen, toneel, musical, 

popavonden (x-events). Er is een computercafé, handwerkgroepen, line dance, bingo, 

filmvertoningen.  

Een activiteitenwerkgroep is sinds enige tijd actief om nieuwe initiatieven te organiseren zoals 

freerunning, bingo, pubquizen, opa’s bakken pannenkoeken, hapjesworkshops etc. 

In totaal wordt het dorpshuis bij deze activiteiten jaarlijks door naar schatting 25.000 mensen 

bezocht.  

Compleet overzicht van activiteiten in MFC de Swingel: 

 

cluster sport en bewe-
ging  organisatie opmerkingen 

gymnastiek onderwijs  Basisscholen  
gymnastiek gymnastiek Longa  

 keep fit Longa  

 kleutergym Longa  

 acrogym Longa  
volleybal wedstrijden DWS  

 recreatief jongeren DWS  

 recreatief jongeren DWS  
zaalvoetbal jeugd ODV  
line dance  lokaal  
country line dance  Appoloosa  

tafeltennis  activiteitencommissie  

fitness  bestuur swingel 
nader in te vullen na ver-
bouwing 

levend tafelvoetbal  activiteitencommissie  
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apenkooi/free running  activiteitencommissie  
fittest  Gem Opsterland Incidenteel 

Swingelloop  activiteitencommissie  
Volksdansen    

    

cluster sociale dorpsac-
tiviteiten    

Dorpssteunppunt 
twee maandelijkse in-
loop wg Dorpssteunpunt  

 boekenruilbeurs wg Dorpssteunpunt  
inloopspreekuur PB maandelijkse inloop PB    
Kom Erbij koffieochtenden PB wg Kom Erbij  

 

kerstlunch, paaskoffie-
ochtend, nieuwjaars-
borrel PB wg Kom Erbij  

 lokale excusrie PB wg Kom Erbij  

 lezingen/optredens PB wg Kom Erbij  

 klaverjassen PB wg Kom Erbij  

huiskamerfunctie "Ta-
veerne"  

vrijwilligers namens 
Swingel Bestuur  

samen eten tapasworkshop activiteitencommissie  

 take your own bbq activiteitencommissie  

 

opa's bakken pannen-
koeken activiteitencommissie  

 (bier)proeverij activiteitencommissie  

 

samen eten/samen ko-
ken bestuur MFC 

nader in te vullen na ver-
bouwing 

bingo  activiteitencommissie  

Zonnebloem/ANBO 
autorit met bijeen-
komst in de Swingel SWAL/de Zonnebloem  

clubs/cusrsussen Haak en Breicafé lokaal  

 biljarten, biljartles activiteitencommissie nog te ontwikkelen 

 computercafé Plaatselijk Belang ad hoc 

 AED Plaatselijk Belang  

 EHBO EHBO  
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overige pubquizen activiteitencommissie  

 escaperoom activiteitencommissie  

 

Sinterklaasviering na 
intocht Sinterklaascommissie  

 Kerstviering kerken  

 Koningsdag ad hoc werkgroep  

jaar- en ledenvergade-
ringen Plaatselijk Belang PB 

Vaak met daaraan gekop-
peld een sociale activiteit 
zoals 

 WEN WEN 
dorpsquiz, optreden, spelle-
tjes,  

 EDD EDD  

 Ijslclub Great Foarut Great Foarut  

 buurtverenigingen buurtverenigingen  
dorpsraadpleging en 
voorlichting Verkeersveiligheid 

PB wg Verkeer en Vei-
ligheid  

 WEN WEN  

 werkgroep Supermarkt PB wg supermarkt  

 Buurkracht WEN  

    

cluster cultuur    

vertoningen dorpsfilms  

PB werkgroep dorps-
film  

open podium/musical  diverse 

Swingel beschikt over een 
multifunctioneel flexibel op 
te bouwen podium en profi 
geluidsapparatuur dankzij 
bijdrage Oranje Fonds in 
2010 

danswedstrijd/uitvoe-
ring  Appoloosa  
Wijnjewoodstock  X-events  

toneel Indische avond activiteitencommissie in voorbereiding 

    

cluster vergaderen en 
overleg    

Plaatselijk Belang (PB) 
bestuursvergaderin-
gen PB  

 PB werkgroepen PB  

 PB inloopspreekuur PB  

website Wynjewâld  werkgroep website  
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WEN 
bestuursvergaderin-
gen WEN  

 

werkgoepvergaderin-
gen WEN  

 

overleggen met part-
ners WEN  

Bân redactievergaderingen redactie Bân  

    

ook onderdak    

fysiotherapie  Fitaal  
diëtiste  Sanne de Ree  
masseur  Jacob Jager  
peuterspeelzaal  Esther Russchen  

 

 


