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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 4 mei 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 27 april 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 
 
  

Een praatje 
Bij het plaatje 

 
“twee reebruine 

ogen....” 
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Terugblik ledenvergadering  
Dinsdag 26 maart heeft de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering van PB 
plaatsgevonden. Hoewel deze 
samenviel met de voorlichtingsavond op 
de scholen was het een drukbezochte 
vergadering.  
Traditiegetrouw begon de vergadering 
met een korte terugblik op het afgelopen 
jaar door voorzitter Grietje Rooks. Naast 
de verschillende onderwerpen waar PB 
zich het afgelopen jaar mee bezig heeft 
gehouden sprak zij namens PB de grote 
dank en waardering uit voor iedereen 
die zich het afgelopen jaar heeft ingezet 
voor de leefbaarheid in ons dorp.  
Na deze woorden van Grietje heeft de 
werkgroep Verkeer & Veiligheid een 
uitgebreid verslag gedaan over haar 
activiteiten. Taeke Tuinstra gaf de 
aanwezigen een goede kijk in wat de 
werkgroep het afgelopen jaar heeft 
gedaan en wat er de komende tijd 
allemaal staat te gebeuren. Namens de 
gemeente Opsterland vulde Arnold 
Bosma het verhaal van Taeke aan met 
gegevens van mobiele telefoons en 
navigatiesystemen waar veel bruikbare 
gegevens uit te halen zijn om te bepalen 
waar de knelpunten zitten. Het verhaal 
van beide heren maakte duidelijk dat de 
werkgroep nog steeds vol energie bezig 
is en dat Wijnjewoude op zeer korte 
termijn de eerste concrete maatregelen 
te zien zal krijgen. De werkgroep zal 
iedereen hiervan op de hoogte houden 
via de Bân.  

Nadat penningmeester Harry 
Blaauwbroek de goedkeuring van de 
financiën te horen had gekregen was 
het tijd voor de bestuursverkiezing. Voor 
een 3-tal bestuursleden was deze 
vergadering het laatste wapenfeit voor 
PB: Frits van der Meulen, Jeannette van 

der Molen en voorzitter Grietje Rooks 
namen afscheid van het bestuur. PB is 
hen alle 3 ontzettend dankbaar voor de 
tijd en energie die zij de afgelopen jaren 
hebben gestoken in het belang van 
Wijnjewoude. Elk op hun eigen manier 
hebben zij hun bijdrage geleverd aan 
het verbeteren van de leefbaarheid van 
ons dorp. Als nieuwe bestuursleden 
werden Wietske Engwerda en Aline 
Stroetinga verwelkomd. PB is blij met 
het enthousiasme, de kennis en de 
energie die deze 2 nieuwe 
bestuursleden met zich meebrengen en 
is er van overtuigd dat zij hiermee een 
waardevolle aanvulling voor het bestuur 
zijn.  

Na de rondvraag en de pauze stond een 
ontspannende activiteit op de agenda 
om de avond gezellig af te sluiten. Een 
activiteit was het zeker, maar of het ook 
ontspannend was is maar de vraag: het 
spel 30 seconds werd gespeeld wat 
zorgde voor veel fanatisme, 
enthousiasme en vooral hilariteit.  

Dodenherdenking 2019  
Op zaterdag 4 mei wordt door 
Plaatselijk Belang weer de jaarlijkse 
dodenherdenking georganiseerd, 
waarvoor we alle dorpsgenoten van 
harte uitnodigen. Tijdens de Nationale 
Herdenking herdenken wij de 
Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen 
die in het Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn omgekomen of 
vermoord sinds het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog, en daarna in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  

Het programma van de herdenking ziet 
er traditiegetrouw als volgt uit: Om 19.45 
uur verzamelen we aan de Tsjerkereed. 
Vanaf dit punt volgt de stille rondgang 
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naar het monument op de 
begraafplaats. Vervolgens zal een 
leerling van basisschool Votum Nostrum 
een gedicht voordragen. De dorpskrans 
wordt dit jaar gelegd door twee kinderen 
van It Twaspan. Dan volgen de twee 
minuten stilte en zal aansluitend een 
ensemble van blazersgroep 
Wijnjewoude het Wilhelmus begeleiden. 
Tijdens het luiden van de klokken 
verlaten we de begraafplaats.  

Wenst u vervoer naar de Tsjerkereed, of 
wilt u gebruik maken van een rolstoel 
tijdens de herdenking, dan kunt u voor 
zaterdag 27 april contact opnemen met 
Aline Stroetinga 06-42747175, samen 
met werkgroep Kom erbij zullen we er 
dan voor zorgen dat dit voor u geregeld 
wordt. Tevens draagt werkgroep Kom 
erbij zorg voor een zitplaats bij het 
monument en begeleiding op de 
begraafplaats. Na afloop van de 

herdenking wordt u in gebouw de 
Driehoek een kopje koffie of thee 
aangeboden.  

Facebook  
PB Wijnjewoude is nu ook te vinden op 
Facebook: 
facebook.com/PBWijnjewoude. Met dit 
medium kunnen we jullie nog beter op 
de hoogte houden van zaken die in het 
belang zijn van ons dorp en is het nog 
makkelijker om in contact te komen met 
het bestuur. Volg ons dus vanaf nu ook 
op Facebook en blijf op de hoogte van 
de activiteiten van PB en 
leuke/interessante informatie en 
evenementen voor Wijnjewoude .  

Brengpunt Groenafval Ureterp  
In april kunt u uw tuinafval op zaterdag 
6, 13 en 20 april van 09:00 – 13:00 uur 
brengen naar het Brengpunt Groenafval 
(Mounleane 12, Ureterp). 

  

Inloopspreekuur PB: dinsdag 16 april van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel. 
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WEN Stap voor Stap 
 
 

Jongste ontwikkelingen stemmen positief  
Maart heeft veel positieve energie gebracht bij WEN. We 
kregen ruggensteun van belangrijke partijen. Met lokale 
ondernemers hebben we een bespaarmarkt georganiseerd 
en ook de ledenvergadering maakt optimistisch over 
volgende stappen. Er zijn inmiddels 210 huishoudens lid van WEN. Zit jij daar al bij? Als 
lid bepaal je mee over welke stappen we gaan zetten. Het lidmaatschap kost je niets en 
je helpt wel het draagvlak van onze ambitie te vergroten. Bovendien krijg je de nieuwtjes 
rechtstreeks in je mailbox met handige links naar filmpjes etc.  

Steun in de rug van grote partijen  
Op 14 maart ontving we bestuurders 
van de provincie, gemeente, Gasunie en 
LTO Noord in het gebouwtje op het 
energiepark. Met een feestelijke 
handtekening bekrachtigden zij, dat ze 
zich actief willen verbinden aan de 
ambitie van Wijnjewoude Energie 
Neutraal in 2025. Zo maken provincie 
en gemeente het financieel mogelijk dat 
WEN een professionele projectmanager 
kan aanstellen. Gasunie ondersteunt 
met een flink bedrag en 200 uur 
deskundigheid. Je vindt een leuk filmpje 
van de officiële ondertekening op 
www.wen.frl.  

Energie besparen is geld besparen  
Op de eerste bespaarmarkt op 12 maart 
kwamen tientallen dorpsgenoten af. Ze 
volgden korte workshops over isolatie, 
led verlichting en energiezuinige 
wasdrogers, over zonnepanelen en 
groene leningen. Dat alles verzorgd 
door lokale ondernemers. In het 
verslagje van Rigt Bosma verderop, lees 
je wat er te leren viel over besparing.  

Ledenvergadering geen bezwaar 
tegen zendmast op eigen terrein  
WEN leden en buurtvereniging Klein 
Groningen blijken geen moeite te 
hebben met het verzoek van T-Mobile 
om een zendmast te plaatsen op het 
energiepark. Deze mast vervangt de 

installatie op de hoogspanningsmast 
aan de andere kant van de 
Opperhaudmare. Zo’n mast levert 
jaarlijks € 5000,-- aan vergoeding op. 
Een mooi bedrag om de vaste lasten 
van het energiepark te dekken. De 
vergunningsprocedure van de gemeente 
biedt inwoners de mogelijkheid om te 
reageren op het plan.  

Positieve reacties op plannen 
coöperatieve mestvergisting  
Wijnjewoude aardgasvrij komt dichterbij. 
Met de mest van ‘onze’ koeien kunnen 
we het dorp royaal voorzien van groen 
gas. Hoe mooi is het als ons 
gasleidingnetwerk niet zomaar 
afgeschreven is en we onze goede 
apparaten thuis gewoon kunnen blijven 
gebruiken.  
Voor ons dorp ligt de sleutel voor een 
succesvolle groen gas productie uit 
rundveemest in het, op een centrale 
locatie (energiepark), gezamenlijk 
vergisten van de mest. De mest wordt 
dan op gezette tijden, via sleepslangen 
naar de locatie verpompt. Deze 
coöperatieve mestvergisting maakt het 
ook bij een relatief kleine melkveestapel 
interessant om de kwalijke gassen uit de 
mest om te zetten in waardevolle 
energie. Bovendien kan de boer zijn 
mest gewoon terug geleverd krijgen. 
Eigenlijk leent hij het dus uit voor 
gasproductie.  
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Wijnjewoude Energie Neutraal

M. Schrier 

gedeputeerde Provincie Fryslân

A. Postma

 wethouder gemeente Opsterland

Wijnjewoude Energie Neutraal

T. Elshof-Witteveen

voorzitter LTO Noord

M. Kellner-van Tjonger

programmamanager Wegbereiding Energietransitie N.V. Nederlandse Gasunie

P. de Kroon

voorzitter energiecoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN)

Wijnjewoude Energie Neutraal 2025, een hele puzzel, 
waar de partners hun handtekening onder gezet hebben. 
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Een eerste onderzoek toont dat al 10 
melkveehouders die hun bedrijf op korte 
afstand van het energiepark hebben, 
interesse hebben voor deze vorm van 
energieproductie. Ook de aanwezige 
leden beschouwen de coöperatieve 
vergistingsplannen als positief.  
De komende tijd moeten er nog wel veel 
vragen beantwoord worden, zoals over 
de gevolgen voor de mestboekhouding, 
over vergunningen, over technische 
mogelijkheden op het energiepark en 
natuurlijk over de kosten en baten. 
Ondertussen gaan we ook kijken of nog 
meer boeren belangstelling hebben om 

een groene energieleverancier te 
worden. Wil je meer weten? 
www.wen.frl/mestvergisting  

Rigt Bosma in bestuur WEN  
Door het terugtreden van Grietje Rooks 
als bestuurslid, is een vacature ontstaan 
die wordt opgevuld door Rigt Bosma 
(Tjallng Harkeswei). Grietje blijft 
gelukkig gewoon betrokken bij het 
thema Besparen. Voor het verslag van 
de ledenvergadering kun je terecht op 
www.wen.frl/cooperatie-wen 

 
     
 

Een broedende kip moet je niet storen…. 
 

Ontwikkelingen Supermarkt Wijnjewoude 
De werkgroep ‘Supermarkt Wijnjewoude’ is nog steeds actief in het 
zoeken naar wegen om weer een supermarkt in het dorp te openen. 
Dat is ons doel en daar zetten we ons voor in. 
Als vervolg op de enquête die eind 2018 in het dorp is gehouden, 
werd vervolgens ook een professioneel Vestigings Plaats 
Onderzoek gedaan. Zo’n onderzoek is nodig om een potentiële 
ondernemer handvatten te geven waarmee deze zich een beeld kan 
vormen of het opstarten van een supermarkt in Wijnjewoude haalbaar is.  

 
Regelmatig horen we de vraag of er al nieuws is over een nieuwe supermarkt. Op dit 
moment geldt echter ‘Een broedende kip moet je niet storen…’ 
We zijn op verschillende fronten bezig, maar kunnen (nog) niets concreet zeggen.  
Maar, zo gauw er nieuws is, laten we het weten! Waarbij we natuurlijk hopen dat dit op 
korte termijn is. 

 
Het zal duidelijk zijn dat het nodig is om met elkaar draagvlak te creëren voor  
‘Onze Winkel’. De enquête stemde hoopvol, dus ons motto blijft: 
‘Koop elders niet, wat Wijnjewoude biedt…’ 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Namens werkgroep ‘Supermarkt Wijnjewoude’ 
Marianne Hulsbergen 
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          Werkgroep Kom erbij 
 

                   April 
                                   Ereprijs legt een blauwe sprei over de tuin 
                          ‘s Nachts wandelen om de eerste nachtegaal te horen. 
                               Gierzwaluwen zijn aan komen zwieren en gieren. 
 

4 het leven, neemt ouderen mee uit.  
Stichting Vier het Leven organiseert 
door heel Nederland compleet 
verzorgde sociaal culturele activiteiten 
voor ouderen van 65 jaar en ouder en 
pakt zo op een positieve manier 
eenzaamheid aan.  
De kracht van Vier het Leven zit in het 
maatwerk, de persoonlijke aandacht en 
het wegnemen van drempels. Gasten 
worden persoonlijk opgehaald en weer 
thuisgebracht. Begeleiding, vervoer, 
entree en consumpties zijn allemaal 
inbegrepen. Ook gebruikers van 
rolstoelen en rollators zijn welkom. De 
vrijwilligers zijn zelf cultuurliefhebbers. 
Zij bieden de ondersteunende arm en 
individuele aandacht die nodig is om 
samen te kunnen genieten.  
Landelijk telefoonnummer: 035 – 
5245156 Algemeen e-mail adres: 
info@4hetleven.nl  
Laten we contact zoeken.  
 
We speelden spelletjes met een 
peutergroep van De Telle (18 maart) 
en groep6ers (13 maart) van beide 
scholen.  
In overleg met de onderwijzers deden 
we met de 10ers de roulatiemethode, zo 
kon iedere aanwezige 3 verschillende 
spellen, sjoelen, mens-erger-je-niet, 
triominos, rummikub….. spelen. Fijn om 
er bij te zijn, want wat hebben we 
gelachen, genoten, gewonnen en 
verloren. Dit organiseren we vaker.  
 
De peuters die ook na de koffie 
kwamen, namen een sjoelbakje, puzzels 
en het ballonnenspel mee. Iedereen 

ging zijn eigen gangetje, samen. De 
diehards onder ons speelden als 
vanouds, terwijl de minikids over elkaar 
heen rolden, een warme schoot 
zochten, een ouder hulpje strikten bij het 
spel, de langste sjoelbak sjoelden of 
puzzelden. Allemaal heerlijk 
ongedwongen, gemoedelijk naast en 
met elkaar. Gelukkig waren juf Géke en 
juf Sacha er als stabiele factor. 
  
Gelegenheidstrio 15 april, jesss we 
gaan zingen.  
Voor 15 april hebben we een 
gelegenheidstrio gestrikt, te weten 3 
mannelijke muzikanten die onze 
koffieochtend opfleuren met een vrolijke 
noot. Komt allen en neem vooral je 
buren en mensen verderop in de straat 
mee!! Het belooft een spetterende 
ochtend te worden, waarbij misschien 
de voetjes wel van de vloer komen.  
 
Vooruitblik  
-20 mei drinken we koffie in een 
prachtige tuin….  
-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.  
-15 juli gaan we fietsen.  
 
Wynjewâld Fair rond De Swingel op 
Koningsdag, 27 april vanaf 15.00 uur.  
Laten we met zijn allen een oranje strik 
in doen, een oranje hoed op..Laten we 
met zijn allen laten zien wat we kunnen. 
Laten we met zijn allen onze hobby 
tentoonstellen…Laten we met zijn allen 



10



11

taart eten.. Laten we met zijn allen 
vrolijk zijn… Laten we met zijn allen 
oranje doen.  
Misschien vouw je elke dag 30 
kraanvogels of kun je een ketting uit 
hout zagen, of bouw je kastelen van 
lego of misschien heb je een kip die 
graag geknuffeld wordt?  
Laat het zien!  
Bel wel even met de organisatie, dan 
krijg je een kraam of misschien mag je 
op het podium…Verderop in deze Bân 
de officiële berichtgeving.  

 
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 0516-481307 of Lydia            
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!  
Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman. 

  
17 april Groot projectkoor zingt Passiecantate 

‘Lam Gods’ 

In de stille week voor Pasen kun je in eigen dorp genieten van één van de drie 
uitvoeringen van de Passiecantate Lam Gods.  
Voor dit bijzondere project is ‘Looft den Heer’ Wijnjewoude uitgebreid met 20 
enthousiaste gastzangers uit de regio Zuidoost Friesland. Zo ontstaat een koor van 
maar liefst 50 zangers. Het koorwerk wordt muzikaal begeleid door piano, orgel, fluiten, 
trompet en cello en afgewisseld met korte tekstgedeelten en samenzang.  
Het concert in Wijnjewoude vindt plaats op woensdagavond 17 april  
De andere concerten zijn op 12 en 14 april in Appelscha en Haulerwijk.  

De passiecantate ‘Lam Gods’ van Johan Bredewout met tekst van Hans de Ruiter vormt 
het lijdensdeel van hun recent geschreven Passie en Paasoratorium “Van liefde 
ongekend”. Het evangelie van Marcus vormt de basis, waarbij de grenzeloze liefde van 
Jezus voor alle mensen tot uitdrukking komt. ‘Door sterven en verrijzen, baant Gij een 
weg naar ‘t licht.’  
 
De uitvoering begint om 19.30 uur en duurt iets meer dan een uur. Je bent van harte 
welkom. De entree is gratis. Om de onkosten te dekken wordt een collecte gehouden bij 
de uitgang.  

Wijnjewoude, woensdag 17 april  
Aanvang 19.30 uur  
Geref. Kerk, Merkebuorren 34  

Andere concerten:  
Appelscha, vrijdag 12 april. KC ‘De Schutse’, Vaart ZZ 74 
Haulerwijk, zondag 14 april. Kerkelijk Centrum De Opdracht, Hoofdweg Boven 77 
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Geef de pen door 
 
 
 
 

Bedankt Johannes om mij de pen te geven. Ik had niet verwacht om de 
pen ooit te krijgen. Maar nu is het dan zo ver.  

Mijn naam is Jan de Vegt. Geboren in 
Drachten, maar getogen in 
Frieschepalen. Toen ik op de LTS zat 
kwamen we voor de keuze te staan wat 
voor vak we verder wilden leren. Ik heb 
toen de keuze gemaakt voor 
consumptief. Daar kreeg je toen les in 
koken, serveren, brood, banket en vlees 
verwerken. Na het behalen van mijn 
diploma ben ik door gaan leren voor kok 
in de horeca. Werken en leren. Met het 
diploma op zak ben ik in diverse 
horecakeukens werkzaam geweest. Na 
9 jaar heb ik het werk in de horeca 
vaarwel gezegd. Na in verschillende 
andere bedrijven te hebben gewerkt ben 
ik nu alweer een aantal jaren werkzaam 
bij houthandel/zagerij Soepboer in 
Donkerbroek.  

Ik ben getrouwd met Roelie. Samen met 
de kinderen wonen we in de 

Russchenreed, waar we met veel 
plezier wonen.  

Rieuwert en Mirthe gingen alle twee op 
voetbal. Op een gegeven moment ben 
ik training gaan geven. Eerst aan de 
jeugd, daarna ook aan de dames van 
ODV. Na een 13 jaar ben ik ermee 
gestopt. Op dit moment ben ik weer 
training aan het geven. Dit doe ik nu bij 
Waskemeer dames waar ik ook mede 
leider ben. Na een heel succesvol jaar 
gaat het dit jaar niet allemaal zo soepel. 
Verder ben ik op zondagmorgen bij de 
thuiswedstrijden van het 4e kantine 
medewerker, hier bij ODV.  

Samen met een enthousiaste groep zit 
ik op dit moment in het bestuur van het 
dorpsfeest, waar we weer proberen om 
er een super feest van te maken. Aan 
ons van het bestuur zal het in ieder 
geval niet liggen!  

En dan gaat de zoektocht beginnen naar een nieuwe persoon voor de pen. Deze heb ik 
gelukkig gevonden, namelijk Femke de Roos. Femke, heel veel succes met de pen! 

Dorpsfilm 2017, komt dat zien! 

Onze dorpsfilm 2017 ging vorig voorjaar in première. Edwin van Bemmelen, de maker 
van de dorpsfilm, heeft nu alle fragmenten uit de film bewerkt en als losse filmpjes 
online gezet. De fragmenten bevatten ook extra materiaal, dat niet in de definitieve 
dorpsfilm terecht is gekomen en er zijn zelfs een aantal geheel nieuwe fragmenten! Ook 
zijn sommige filmpjes voorzien van nieuwe muziek. Begin april zal het via 
www.wijnjewoude.net mogelijk zijn alle fragmenten te bekijken op je smart tv, tablet, pc 
en telefoon. Houd dus onze dorpswebsite in de gaten!  

De dorpsfilmcommissie 
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Lezing Gerrit Fokkema, laatst overlevende  
van de overval Blokhuispoort 

 
 

 

Datum:    3 mei 2019 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie:    de Swingel in 
Wijnjewoude 
Toegang:  vrij (dit is mede 
mogelijk gemaakt door Vrienden 
van de Swingel) 
 
 

 
Op 8 december 1944, kwart voor 
zes, melden zich twee 
politieagenten met drie 
gevangenen en een 
insluitingsbevel bij de gevangenis 
de Blokhuispoort. Het waren 
echter de leden van de Knokploeg 
die aan de deur stonden. Op deze 
morgen werd ook Gerrit Fokkema 
bevrijd. 

 

Deze verhalen mogen niet verloren gaan. Kom op 3 mei naar de Swingel om het 
verhaal van Gerrit Fokkema te horen. 
Organisatie: bestuur en activiteitencommissie de Swingel. 
 
 

Zingen in de Kerk 
 
Paasconcert Marcel Zimmer, voor jong en oud! 
Datum: 17 april 2019, aanvang 19.00 uur.  
Kaarten zijn te bestellen via www.zingenindekerk.nl.  
De locatie is: GKV De Levensbron, De Feart 85 in Ureterp. 
De opbrengst gaat naar Kids in actie. 
 
 
 



14

Uitslag schutjassen, 1 maart 2019 

20 deelnemers  
1e winnaars: Durk van der Veen & Oene Veenstra  
2e winnaars: Anko van Bruggen & Fokke van Bruggen  
1e verliezers: Geeuwke Jongsma & Jappie Nijholt  
2e verliezers: Geert Post & Kees van der Lei  
1e poedel: Geeuwke Posthumus & Marco de Haan  
2e poedel: Douwe Oosterbaan & Jeen Posthumus  

Tussenstand:  
1. Anko van Bruggen 39 punten  
2. Durk van der Veen 37 punten  
3. Aalzen Postma 35 punten  
4. Eelco Drent 35 punten  
5. Henk Posthumus 35 punten  
6. Geeuwke Posthumus 31 punten  
7. Geeuwke Jongsma 27 punten  
8. Kees van der Lei 25 punten  
9. Oene Veenstra 25 punten  
10. Jeen Posthumus 24 punten  

Overige deelnemers 23 punten of minder. 
Laatste schutjasavond: vrijdag 3 mei. 
 

Gezellige ochtend Café van der Weij 

Vrijdag 12 april gooit Café Van der Weij de deuren open voor de oudere inwoners van 
Wijnjewoude. Vanaf 10.00 uur in de ochtend kunnen 60 plussers naar het café́ komen 
om gezellig samen te zijn. Er staat dan koffie of thee klaar en natuurlijk is er ook een 
plakje cake aanwezig.  

Dit zal tot ongeveer 12.30 uur duren. Er zal gelegenheid zijn om een potje te kaarten, de 
sjoelbak staat klaar en ik zal zorgen dat er wat bordspellen aanwezig zijn. Dit alles zal 
geheel kosteloos zijn en is bedoeld om de mensen een gezellige ochtend te bezorgen.  

Dus stel je pake of beppe, heit of mem hiervan op de hoogte. Of weet je iemand die 
alleen thuis zit en de gelegenheid niet heeft om er soms even uit te gaan, laten we 
diegene dan even uit zijn of haar isolement halen.  

Mocht het zo zijn dat iemand slecht ter been is laat dit dan ook even weten. Dan zoeken 
we hier een oplossing voor!  

Gr Dennis (Café Van der Weij)  
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Alpe d’HuZes 6 juni 2019                           

    
Thea, Wybregje en Getsje gaan als team “De Trochsetters” op 6 
juni de Alpe d’Huez beklimmen, om zoveel mogelijk geld voor het 
kankerfonds in te zamelen. 
Een beklimming van 14 km lang en 21 bochten en een gem. 
stijgingspercentage  van 8%. 
 
Wij gaan lopen voor Jantsje, die op 55 jarige leeftijd in januari 2019 is overleden aan kanker 
en voor alle bekenden die nog aan het strijden zijn om deze rotziekte te overwinnen en voor 
diegene die de strijd hebben verloren. 
 
We zijn al druk aan het trainen en hopen op veel steun van u. 
Elke euro telt! Doneren kan op:    
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/De-Trochsetters 
 
Opgeven is geen optie ! 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

Kledingactie Longa 

Dit jaar kan alle herbruikbare schone en hele kleding worden ingeleverd bij  
de Swingel op dinsdag 7 mei 2019. Tijd volgt. 

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 Fam. Akker Mounleane 13  
Wijnjewoude. Tel.: 0516-481694 
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Het tennisseizoen is weer geopend! 

De vogeltjes zingen hun hoogste lied. De zon klimt elke dag een beetje hoger aan de 
hemel. Het wordt langzamerhand weer warmer.                           
Kortom: we hebben regelmatig prima omstandigheden om een partijtje te tennissen. 

De tennisbanen zijn weer helemaal klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. We kunnen 
los! We hebben op de dinsdagavond onze tennislessen, op de vrijdagavond de toss-
avond, en we spelen competitie met twee teams; een gemengd team en een 
herenteam.  
Op 14 april verwelkomen we weer iedereen die op het openingstoernooi een balletje wil 
slaan. Op 15 juni organiseren we voor de jeugdleden het pannenkoektoernooi en ons 
midzomernachttennis is op zaterdag 15 juni.  

Op dit moment hebben we iets meer dan 50 leden; eigenlijk wel 
wat weinig voor de grootte van ons dorp en buitengebied. We 
nodigen daarom ook iedereen uit eens een kijkje te nemen bij de 
banen. Wil je eens proberen, ga gerust een keertje met een van 
onze leden een balletje slaan. Als dat tot meer smaakt, kijk eens 
bij de lessen op de dinsdagavond. Je kunt gratis twee proeflessen 
doen, onder leiding van onze trainer Tom Vink.  

Ben je een nieuwkomer in ons dorp, of loop je toch al een tijdje 
rond met de gedachten om lid te worden: aanmelden kan bij Diny 
Bouma (06-33180272 of Anne Muller (0516-481351).  
 
Tot ziens op de baan, 
Geert van der Veen 
 
 

Dorpssteunpunt Wijnjewoude 

Helaas is er geen supermarkt meer in ons dorp. Daarom moeten we nu elders onze 
boodschappen doen. Nu is onze vraag: zijn er mensen die graag met iemand mee willen 
rijden naar een supermarkt in Ureterp of Bakkeveen en zijn er mensen die zich 
beschikbaar willen stellen om dit mogelijk te maken. Bij voldoende opgave, willen wij als 
DSP dit voor u regelen.  

U kunt zich aanmelden op telefoonnummer 06-12 548 683 of bij Appie de Haan 0516- 
481978  

En ook tijdens onze zitting in de Swingel op 17 april van 10.00-12.00 uur 

 

 



18

 
Opa´s bakken pannenkoeken 

 
Een paar dagen terug was het landelijke pannenkoekendag.  
Bijna 1.500 basisscholen door heel Nederland bakten pannenkoeken 
voor wel 80.000 ouderen. Omdat wij vinden dat het niet altijd van één kant kan komen, 
organiseert de activiteitencommissie van De Swingel nu het ´Opa´s bakken 
pannenkoeken`.  
 
Wijnjewoudster opa’s gaan 
pannenkoeken bakken voor de 
dorpsjeugd in de basisschoolleeftijd. De 
opa´s -die zich de tijd nog goed kunnen 
herinneren dat pannenkoeken nog 
pannekoeken waren - trekken hun 
schorten aan en zetten de koksmuts op. 

Midden in de meivakantie, op 
donderdagmiddag 2 mei, kan je om half 
vijf in De Swingel onbeperkt 
pannenkoeken komen eten. En 
natuurlijk is er ook limonade en ijs! De 
kosten zijn € 3,50 per kind.

 
Als je wilt meedoen, geef jezelf (en je broertjes en zusjes) dan vóór 27 april even op per 
mail (swingelactiviteiten@gmail.com). Dan weten we hoeveel beslag we moeten maken 
en hoeveel opa’s we moeten wakker maken uit hun middagdutje. Graag tot ziens in de 
meivakantie! 

Longa Trainingsschema 

Maandag:  
14.30-16.00 Springen basisschool (voor iedereen vanaf 6 jaar)  
16.00-17.30 Acro recreatie (voor iedereen vanaf 6 jaar)  
17.30-19.00 Acro wedstrijd (voor kinderen die geselecteerd zijn)  

Dinsdag:  
08.45-09.30 Ouder/peutergym (ongeveer 2-4 jaar)  
14.30-16.30 Jeugdselectie (voor kinderen die geselecteerd zijn)  
16.30-19.30 Selectie (voor kinderen die geselecteerd zijn)  

Woensdag:  
15.00-16.00 Kleutergym (voor kinderen van 4-6 jaar)  
16.00-17.30 Recreatie gym 1 (voor iedereen vanaf 6 jaar)  
17.30-19.00 Wedstrijd acro (voor kinderen die geselecteerd zijn)  
19.00-20.30 Springen (voor iedereen vanaf groep 7/8)  
20.30-21.30 Keep fit (voor volwassenen)  

Vrijdag:  
14.30-16.30 Jeugdselectie (voor kinderen die geselecteerd zijn)  
16.30-18.00 Recreatie gym 2 (voor kinderen vanaf 8 jaar)  
18.00-20.30 Selectie (voor kinderen die geselecteerd zijn)  

Kom gratis twee lessen uitproberen in de Swingel om te kijken wat je leuk vindt! Voor 
meer informatie: www.longawijnjewoude.nl of bel met M.v. Aalst, 06-30144878 



19

 
Nieuws van de Werkgroep Amnesty International              

Ureterp e.o. 

Opbrengst van de collecte 2019  
Amnesty International is een wereldwijde beweging met meer dan 7 miljoen mensen die 
strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, 
vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Ons werk beschermt en versterkt mensen 
– van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van 
meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen 
tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Om dit mogelijk te maken is er in 
maart gecollecteerd.  

Daarbij is het prachtige bedrag van € 1.728,21 opgehaald (Bakkeveen: € 762,21; 
Ureterp: € 507,73; Wijnjewoude: € 236,30; Siegerswoude: € 221,97). Amnesty dankt 
iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers 
voor hun enthousiaste inzet voor deze collecte.  

Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra. 

 
 

Bierproefavond 
 

op zaterdag 13 april om 20.00 uur in de Swingel 
 

 
 
 

Na het succes van de eerste bierproefavond in januari willen we er nog een vervolg aan 
te geven. We gaan niet alleen een aantal heel interessante bieren proeven maar er zijn 
ook passende hapjes bij. 
 
De kosten zijn € 15.00 p.p. 
Aanmelden voor 10 april bij: 
Berend Hof  telnr. 481159   e-mail:  b.hof11@home.nl 
Poppe de Haan telnr. 481978  e-mail:  pppe@live.nl 
De inschrijving is vol bij ongeveer 30 personen. 
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Stripfiguren Russchenreed 
 

Elk jaar met het dorpsfeest worden op de Russchenreed de stripfiguren van de zolder 
gehaald. Sommige figuren zijn al meer dan 20 jaar oud. Een aantal jaren terug zijn er 
nieuwe stripfiguren gemaakt; als buurt moet je met de tijd meegaan. Maar er zijn ook 
stripfiguren die een opknapbeurt nodig hebben. Schuren en opnieuw in de verf. 
Gevraagd is aan Janny Copeland of dit iets is voor de dagbesteding. Inmiddels zijn er 7 
stripfiguren bij Janny in de werkruimte. Ilona, Lucas en Peter zijn hier mee bezig. 
Natuurlijk niet de hele dag maar af en toe. Omdat gewerkt wordt met verf op 
terpentinebasis moet het met mooi weer worden gedaan en wel in de buitenlucht. 
 
Als je binnenkomt heb je gelijk het gevoel ‘wat is het hier gezellig’. Het is lekker warm en 
de houtkachel brandt heerlijk. Nu ben ik daar op een erg regenachtige dag en is het 
geen weer om naar buiten te gaan. Ook zijn ze bezig met Diamond Painting, het maken 
van een legpuzzel, oplossen sudoku’s, schilderen en ze doen waarschijnlijk nog veel 
meer. 
 

           
 
Stip en Wiske (van Suske en Wiske) 
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Nieuws van de Buurtbus Lijn 104 

De Buurtbus rijdt van maandag t/m vrijdag door Wijnjewoude. Er zijn een aantal 
aanpassingen in de route per 1 april (geen grap). De inwoners van Wijnjewoude willen 
we op deze wijze hiervan op de hoogte brengen.  

Hierbij de wijzigingen:  
* Aanpassingen in route per 1 april a.s. :  
> Halte in Gorredijk er bij 
Deze komt bij de Bibliotheek/Albert Heyn,  
* Dit is de Begin en Eind halte.  
* Reden voor extra halte is dat mensen dichter bij het winkelcentrum zijn en niet zo ver 
met tassen hoeven te lopen. En daardoor mogelijk eerder met de bus gaan winkelen in 
Gorredijk.  
> Wijnjewoude route wijziging:  
* Halte erbij aan de Te Nijenhuiswei nabij Wâldhûs.  
* Bus rijdt vanaf Gorredijk via Loksleane naar Wàldhûs, en vervolgt dan verder de route 
naar Allardsoog.  
* Vanaf Bakkeveen via Te Nijenhuiswei, Loksleane via Merkebuorren weer naar 
Gorredijk..  
> Halte in Allardsoog er bij 
* De halte komt bij het Natuur Vriendenhuis, tevens wordt dan nieuwe Abri geplaatst.  
* Reden, regelmatig passagiers van bezoekers aan Natuur Vriendenhuis.  
* De bus stopt ook bij “hand opsteken”; let wel op veiligheid!!  

De dienstregeling ziet er als volgt uit:  
Gorredijk Busstation - Allardsoog:  

 Tijd      
Gorredijk - 
Busstation 

7:13 9:28 11:28 13:28 15:28 17:28 

Lippenhuizen - De 
Buorren 

7:19 9:34 11:34 13:34 15:34 17:34 

Hemrik - De Manege 7:23 9:38 11:38 13:38 15:38 17:38 
Wijnjewoude - Dorp 7:30 9:45 11:45 13:45 15:45 17:45 
Bakkeveen - De 
Brink 

7:35 9:50 11:50 13:50 15:50 17:50 

Allardsoog - 
Hunneschans 

7:42 9:57 11:57 13:57 15:57 17:57 

Allardsoog - Gorredijk Busstation  

 Tijd      
Allardsoog - 
Hunneschans 

7:50   10:12 12:12 14:12 16:12 18:12  

Bakkeveen - De 
Brink 

7:57  10:19 12:19 14:19 16:19 18:19  

Wijnjewoude - Dorp 8:03  10:25 12:25 14:25 16:25 18:25  
Hemrik - De Manege 8:09  10:31 12:31 14:31 16:31 18:31  
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Lippenhuizen - De 
Buorren 

8:13 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 

Gorredijk - 
Busstation 

8:20 10:42 12:42 14:42 16:42 18:42 

Vet gedrukte tijden niet bij schoolvakanties 

Tarieven  
In de Buurtbus kunt u uitsluitend cash loos betalen of met de Ov-kaart: 
Enkele reis vol tarief €  2,00 
10 rittenkaart vol tarief €15,00 
Enkele rit gereduceerd tarief (PAS65+ kinderen 4 t/m 11 jaar) €  1,20 
10 rittenkaart gereduceerd tarief (PAS65+ kinderen 4 t/m 11 jaar) €10,00 
Alle OV en studentenjaarkaarten via OV-chip (apparaat in bus aanwezig)  
Kinderen tot 4 jaar mogen gratis meereizen, kleine huisdieren in mand of tas zijn gratis. 
Honden mits aangelijnd tegen gereduceerd tarief, houders OV-jaarkaart mogen een 
hond gratis meenemen. Blindengeleidehonden mogen op vertoon van legitimatie gratis 
mee. 
Voor informatie en/of op- of aanmerkingen kunt u bericht sturen naar: 
buurtbusopsterland@gmail.com 

Hynstedei Wynjewâld 
Zaterdag 25 mei vanaf 12.00 uur is het zover: De start van Hynstedei 
2019! We zijn druk bezig met alle voorbereidingen om zo weer een 
mooi evenement neer te kunnen zetten. Dit jaar hebben we een nieuw 
terrein, we zijn welkom op het weiland van Durk van der Veen.  

Het is een evenement voor de officieel 
geregistreerde tuigpaardrijders. De 
indeling in rubrieken is afhankelijk van 
het soort wagen dat gebruikt wordt, de 
rijder of rijdster, tuigpaard of fries  en het 
aantal winstpunten dat het paard in het 
verleden heeft behaald. De paarden met 
de minste punten rijden in de kleine 
limiet, daarna volgen de grote limiet en 
de ereklasse.  
Zo is er een damesnummer voor het 
vierwielige rijtuig en voor het 
tweewielige rijtuig. Bij de 
damesnummers gaat het ook om het 
schoonste geheel. Welke combinatie 
rijdster, paard en rijtuig ziet er het 

mooist uit? Het is een lust voor het oog 
de paarden stijlvol bewegend door de 
baan te zien gaan. Er is een rubriek 
voor tuigpaarden onder het zadel en 
voor de jeugd is de  jeugdrubriek waarin 
zij mee kunnen doen. In de jeugdrubriek 
rijden de kinderen met hun pony 
aangespannen in de ring. De winnaars 
van elke rubriek worden beloond met 
een envelop met inhoud. Vele 
sponsoren uit Wijnjewoude en omgeving 
maken dit evenement mede mogelijk. 
Op de dag zelf is er een verloting onder 
het publiek met leuke prijzen die we 
mogen ontvangen van onze sponsoren. 

Komt u ook kijken naar de elegante tuig- en Friese paarden? De Hynstedei begint 
om 12.00 uur en de entree is gratis. 
 
Allen heel hartelijk welkom. 
Het bestuur van de Hynstedei   
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Wijnjewoude kleurt oranje ! 

Op 27 april a.s. organiseert Kom Erbij  samen met andere groepen uit Wijnjewoude de 
“WYNJEWÂLD FAIR” en een bakwedstrijd “HEEL WIJNJEWOUDE BAKT”. 

De Wynjewâldfair bestaat uit een vrijmarkt voor de basisschooljeugd en een 
presentatie van mensen uit Wijnjewoude die hun passie en talent willen laten zien.  
Bespeel je een instrument of zing je graag, al dan niet in een groep, laat het dan horen 
op het podium.  

Er zijn al veel mensen die zich hebben opgegeven, maar er is nog plaats dus als je mee 
wilt doen geef je dan snel op bij de volgende personen : 

• Leny Bouma: catharinusleny@hotmail.com of tel nr. 06 2552 5395

• Alie Blaauwbroek: blaauwalie@hotmail.com of tel nr. 0516 481307

De activiteiten zijn rond de Swingel en de schoolpleinen vanaf 15:00 uur. We gaan 
natuurlijk uit van een zonnige dag, maar bij regen wijken we uit naar binnen in de 
Swingel. 

Het organisatie comité 

Heel Wijnjewoude bakt ! 
De bakwedstrijd voor jong en oud. 

Alle zelfgemaakte creaties moeten voor 16.00 uur zijn ingeleverd 
op de Fair.  
De prijsuitreiking is om 17.00 uur. 

Er is een prijs voor de jeugd en een prijs voor volwassenen. 

Een jury van professionele banketbakkers beoordeelt de 
meegebrachte taarten, cup-cakes, koekjes of 
andere lekkernijen. 

Doe vooral mee ! 
Wie weet wordt het wel een jaarlijks terugkerende activiteit in ons 
dorp. 
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De Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland 

De Werkgroep Toegankelijkheid houdt zich bezig met het verbeteren van de 
toegankelijkheid in de leefomgeving en in de openbare ruimte. De leden van de 
Werkgroep zijn vrijwilligers en inwoners van de gemeente Opsterland. Toegankelijkheid 
houdt in dat iedereen zelfstandig gebruik kan maken van alle voorzieningen. Vooral voor 
mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking zijn specifieke voorzieningen 
noodzakelijk.  

Toegankelijkheid woonomgeving 
Losse stoeptegels, obstakels op het 
trottoir, overhangend groen of steile 
hellingen, het ontbreken van op- en 
afritten op het trottoir of een opstap bij 
de bus. Al deze situaties zorgen ervoor 
dat mensen die slecht ter been zijn, 
slechtziend zijn of een rollend 
hulpmiddel bij zich hebben op veel 
plaatsen niet kunnen komen. Denk 
daarbij ook aan slecht leesbare 
aanwijzingen of het ontbreken 
van voorzieningen voor doven en 
slechthorenden. De Werkgroep 
Toegankelijkheid onderzoekt de 
toegankelijkheid van de openbare 
ruimte en rapporteert daarover aan de 
gemeente en/of aan de 
eigenaar/beheerder van het betreffende 
gebouw.  

Toegankelijkheid van gebouwen 
U kunt bij de Werkgroep 
Toegankelijkheid terecht voor informatie 
over eisen en normen die gelden voor 
een publiek toegankelijk gebouw.  
Wij geven graag advies over het 
aanpassen hiervan of het beoordelen 
van een bouwtekening. Ook worden de 
gebruiksmogelijkheden van 
voorzieningen in winkels en banken 
zoals pinautomaten en weegschalen 
onderzocht.  

Momenteel zijn we bezig met het in 
kaart brengen van de openbare 
mindervalide toiletten in de gemeente 
Opsterland.  

Wilt u meer informatie over ons: mailadres: secretariaat.wto@hotmail.com 
Telefoon: 06-57032784. Website: www.wtopsterland.nl  
Facebook: Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland 

Klaverjassen in de Swingel 

Er werd in maart weer 2 x gespeeld en iedereen probeerde weer als hoogste te 
eindigen. De stand van de bovenste 5:  

Donderdag 7 maart Donderdag 21 maart 
1. Jan Beekhuizen  4877 1. Joke Nust 4435 
2. Jan Feitsma 4023 2. Jan Beekhuizen  4111
3. Adrie Droogh 3895 3. Jan Feitsma 3831 
4. Albert Kuilman 3873 4. Jan Taekema 3705 
5. Afke Bouma 3808 5. Adrie Droogh 3695 

Jelle Bergsma 
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 Ut ‘e skoalle klapt 

Het voorjaar laat zich zo nu en dan alweer van zijn beste kant zien en de zonnestralen 
werken voor iedereen positief op het humeur. En dan ineens is het alweer bijna april en 
belanden we in het laatste deel van het schooljaar. Voor de leerkrachten van groep 8 
was er een informatiebijeenkomst voor het Lauswoltconcert, wat plaats zal vinden op 20 
juni, wat voor de groepen 8 van Opsterland inmiddels een zeer bijzondere traditie is 
geworden.  

De spelletjesochtend voor ouderen en 
kinderen van de groepen 6 van beide 
scholen, georganiseerd door Kom Erbij, 
was een groot succes en zeker voor 
herhaling vatbaar. De ouderen en 
kinderen hebben genoten. Er werd 
fanatiek gezelschapsspelletjes gespeeld 
en zowel de ouderen als de leerlingen 
hebben ontzettend genoten van dit 
gezellige samenzijn.  

De eerstvolgende gezamenlijke activiteit 
zal de Koningsspelen zijn op 12 april. Er 
wordt op dit moment druk gewerkt aan 
de voorbereidingen. De dag zal weer 
starten met het Koningsontbijt. Ook zal 
er weer gedanst worden op het 
Koningspelenlied. Het verdere 
programma zal ook zeer de moeite 
waard worden.  

Voor de groepen 8 is april ook de 
maand van de eindtoets. Hoewel de 
adviezen al gegeven zijn en de meeste 
aanmeldingen de deur al uit, is dit toch 
altijd weer een spannende 
aangelegenheid. En echt wel het teken 
dat voor deze kinderen het einde van 
hun basisschoolloopbaan in zicht is en 
het voorgezet onderwijs met rasse 
schreden nadert.  

Op cultureel gebied was er voor de 
groepen 3/4 de voorstelling Ieorg 
Idur.(naar het gelijknamige boek van 

Roald Dahl). De kinderen vonden het 
een prachtige voorstelling.  

Voor de groepen 1/2 was er de 
voorstelling De Kleine vuurtorenwachter 
ook de kinderen van groep 1/2 hebben 
zich bij deze voorstelling prima 
vermaakt. Het is geweldig dat het de 
werkgroep theater iedere keer weer lukt 
om voor alle groepen prachtige 
voorstellingen te organiseren.  

Op moment van schrijven is het 
onderzoek naar een mogelijke 
samenwerking tussen Votum Nostrum 
en It Twaspan in volle gang. Er zijn door 
Aldert Hoksbergen van Bureau 
Meesterschap gesprekken gevoerd met 
de teams, MR-en en leerlingen van 
beide scholen om de mogelijkheden tot 
samenwerking te verkennen. Ook is er 
op beide scholen een ouderavond 
gehouden om de mening van de ouders 
te peilen. Als laatste volgt er een 
gesprek met vertegenwoordigers van 
Plaatselijk Belang. De uitkomst van dit 
onderzoek zal in ieder geval voor de 
zomervakantie bekend worden.  

Zo stiekem aan worden er achter de 
schermen zelfs alweer voorbereidingen 
getroffen voor komend schooljaar en 
proberen de directies van beide 
scholen, daar waar kan, zaken als een 
vakantierooster zoveel mogelijk op 
elkaar af te stemmen. 

Namens de teams van Votum Nostrum en It Twaspan 
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40 jarig jubileum Rense en Tjitske Roffel 

Op 6 april a.s. is het 40 jaar geleden dat Rense en Tjitske Roffel in het huwelijksbootje 
stapten. Dit kunnen wij als kinderen en kleinkinderen natuurlijk niet zomaar voorbij laten 
gaan. Inmiddels zijn Rense en Tjitske wel BW’ers, oftewel ‘Bekende Wijnjewouders’ en 
is een stukje in de dorpskrant de Bân dan ook wel gepast, vinden wij. 
Rense en Tjitske hebben zich al die jaren met volle liefde ingezet voor hun 15 kinderen 
en inmiddels 10 kleinkinderen. Iedereen is altijd welkom op de Merkebuorren en schuift 
dan ook regelmatig aan voor de koffie of het eten. We hopen dat we hier nog lang met 
elkaar van mogen genieten. 
Via deze weg willen wij heit en mem bedanken voor alles wat ze voor ons doen en 
feliciteren met hun 40-jarig jubileum. 

Liefs, 
Jelmar, Linda, Swen, Lana en Matz 
Leendert, Ina en Dion 
Sandra, Edwin, Ruben en Thiemen 
Nadine, Rolf, Hidde en Tess 
Yvette, Fokke en Jens 
Christianne en Jenno 
Iris, Jorrit en Quintin 
Stefan en Brigieta 
Yorick en Wilma 
Myrthe en Tim 
Esmee en Rimco 
Joelle en Mathijs 
Robin en Janny 
Yentle 
Jade 

 Nieuws van de Werkgroep Verkeer & Veiligheid
Zoals op de ledenvergadering van PB al aangekondigd, bereidt de werkgroep een 
aantal acties voor: 

1. Actie Auto’s op straat, verminderen vaart. Kick off in samenwerking met
Gemeente, Politie en aanwonenden van de Merkebuorren. De wethouder geeft het
startschot op 9 mei tussen 17:30 en 19:30 uur

2. Acties i.s.m. de basisscholen van Wijnjewoude, de Politie, Gemeente en Veilig
Verkeer Nederland op 7 juni a.s.
a. Snelheid meten met kinderen
b. Remproeven
c. 60 / 30 km/h stickers plakken

En er komt nog veel meer !  
Noteer alvast de data in uw agenda en vooral:  
Volg het nieuws over de acties op de website www.wijnjewoude.net 
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organisatie:

Hoofdsponsor

‘De mooiste van het noorden’
op woensdag 29 mei 2019 wordt gehouden:

ede       O.D.V. Bosloop

categorieën :

 Heren 

Dames, Heren en Master

Dames, Heren en Master

Dames en

i.s.m. 
S.V. Friesland

5,7 km.

10  km.

16,1 km.

Start om 19.30 uur bij: Sportcomplex "Tusken de Wâllen" 

aan de Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude

v.v. O.D.V.
Wijnjewoude

opgericht: 3 aug. 1921

Inleg: € 5,00  SV Friesland leden en ODV Leden € 4,00

iedereen ontvangt een herinnering

Inlichtingen bij: T. Beenen tel. 06 26 84 12 77
                         O. Geertsma   tel. 0516 - 48 12 41
                    J. v.d. Schaaf  tel. 0516 - 48 12 35

39
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Nieuws van ODV 

Algemene ledenvergadering 
Dinsdag 16 april a.s. vindt de voorjaarsledenvergadering plaats in de ODV-kantine. 
Meer informatie inclusief agenda via www.vvodv.nl. We starten om 20:00 uur en sluiten 
zoals gebruikelijk af met een borrel. 

Junior Bake Off Wijnjewoude 
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar oud en ben je gek op 
bakken? Wil jij jouw talent graag eens aan de rest van 
Wijnjewoude laten zien? Doe dan mee met de Junior Bake 
Off Wijnjewoude op zaterdag 25 mei bij de kantine van 
ODV. Lever je thuisgemaakte creatie om 15:00 uur in bij 
de vakjury. Vanaf 15:30 start de jurering en wie weet win jij 
de Junior Bake Off Wijnjewoude 2019 Trofee! 

Wijn- en bierproeverij met Afterparty 
Na de bake off voor de allerkleinsten organiseert ODV op zaterdagavond 25 mei een 
wijn- en bierproeverij vanaf 20:00 uur in de ODV-kantine. Deelname kost € 18,50 
inclusief heerlijke hapjes. Graag vooraf opgeven voor de proeverij bij Silvana via 06- 
15559507. 

ODV Bosloop 
Woensdag 29 mei organiseert ODV alweer de 39e editie van de Bosloop. Meer 
informatie vind je verderop in deze Bân. Zet de datum alvast in je (loop)agenda! 

Vacatures 
ODV zoekt voor het voetbalseizoen 2019-2020 enthousiaste vrijwilligers om diverse 
seniorenteam te leiden/coachen/trainen. Bekijk de vacatures via 
www.vvodv.nl/clubzaken/. Ken jij iemand bij wie één van de functies op het lijf is 
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geschreven? Wij horen het natuurlijk graag. Samen maken we er een mooi nieuw 
seizoen van! Gezelligheid staat bij alle functies voorop! 

Gratis sponsoring met Sponsorkliks 
Voor iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt, is het mogelijk om de club 
GRATIS de sponsoren. Het is heel simpel, het enige wat je hoeft te doen is iedere keer 
dat je iets wilt kopen eerst naar https://www.sponsorkliks.com te gaan. Webwinkels 
betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. Of je 
nu rechtstreeks naar de webshop gaat of via SponsorKliks.nl, je betaalt hetzelfde. Alleen 
in het laatste geval keert de webshop een commissie uit en profiteert ODV hier direct 
van! Enkele webshops die meedoen, zijn: Bol.com, CoolBlue, Wehkamp, Booking.com, 
Expedia, KLM, Albert Heijn, Media Markt, Superdry, ANWB, HEMA, Otto, Kleertjes.com, 
Jumbo, Lidl en nog veel meer! Meer informatie: www.vvodv.nl/sponsorkliks/.  

 Nieuws van de Swingel 

In de laatst gehouden vergadering is door het bestuur de jaarrekening 2018 vastgesteld 
en is de begroting 2019 opgesteld.  

Een samengevat beeld laat het volgende zien: 

Staat van baten en lasten 2017 2018 2019 
Begroot 

Totaal baten 49782 74880 79670 
Kosten inkoop horeca 4014 8356 12468 
Afschrijvingen 11513 11048  15083 
Betaalde kosten 35134 37633  33456 
Resultaat -/-879 17843  18663  

Vermogenspositie ultimo 2018 
Bezittingen:  

Materiële vaste activa 59955 
Voorraden     3603 
Vorderingen   15829 
Liquide middelen  28782 
Totaal bezittingen  108169 
Schulden    21381 

_______ 

Eigen vermogen 31-12-2018   86788 

Toelichting:  
-de baten bestaan voornamelijk uit huuropbrengsten vaste huurders, zalenverhuur,
vergoeding gemeente voor schoolgymnastiek, verhuur gymnastieklokaal en horeca-
opbrengsten.
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-De kosten betreffen voornamelijk huisvestings- en organisatiekosten.
Het bestuur is blij met het positieve beeld van de financiën. In 2018 dreef de Swingel
uitsluitend op de inspanningen van vrijwilligers. Aan hen dan ook een groot compliment.
Ook de bijdragen van de vrienden van de Swingel zijn van groot belang om tot een
positieve exploitatie-uitkomst te komen. De begroting 2019 houdt rekening met de
beoogde verbouwing. Deze verbouwing zal deels worden gefinancierd met subsidies en
bijdragen van derden, doch ook zal een deel van het eigen vermogen hiervoor worden
aangewend. Het uit de begroting blijkende beeld maakt duidelijk dat dit ook verantwoord
kan gebeuren.

Overige zaken:  
Van de beheerder begrijpen wij dat bezoekers van de Swingel nog al eens wat laten 
liggen als ze vertrokken zijn. Het gaat hier met name om (sport-)kleding, schoenen en 
persoonlijke bezittingen. Tot en met augustus 2019 is er gelegenheid deze spullen terug 
te halen in overleg met de beheerder. Omstreeks 1 september zal hetgeen resteert 
worden overgedragen aan een kledingverzamelaar.  

Voor met name buurtverenigingen, doch ook anderen, is het goed te weten dat de 
Swingel beschikt over materiaal voor Oud-Hollandse spelen. U hoeft dus niets van 
buitenaf te huren als u gebruik maakt van de Swingel als accommodatie voor uw 
bijeenkomst.  

De opvoering van het toneelstuk “Senang” zal op zaterdag 12 oktober plaatsvinden. Dit 
alvast even noteren in uw agenda lijkt verstandig. Over zaken als kaartverkoop ed. 
verneemt u nog.  

Op 3 mei zal de heer Gerrit Fokkema komen vertellen over de overval op de gevangenis 
in Leeuwarden tijdens de oorlogsjaren. Deze avond kent geen entreekosten (dank, 
vrienden van de Swingel!).  

Vanaf 12 april kan in de Swingel worden betaald met uw pinpas. Wij streven er naar het 
geldverkeer maximaal via de pin te laten verlopen. Vanzelfsprekend blijft voorlopig de 
mogelijkheid van contant afrekenen bestaan.  

Zoals het nu lijkt zal binnenkort een biljart in de Swingel worden opgesteld. 

Ervaren biljarters kunnen zich dan helemaal uitleven. Echter wij zien ook graag dat 
beginnende biljarters hun kans grijpen om ervaring op te doen. We onderzoeken nog in 
hoeverre we ervaren biljarters kunnen vragen om beginners de fijne kneepjes van de 
biljartsport bij te brengen.  

Alex van der Meer  
Namens bestuur De Swingel 
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Kinderopvang Esther 

De peutergroep 

Op 11 maart hebben we een mooi feest gehad! De 
wethouder heeft ons het certificaat uitgereikt voor 
tweetaligheid! Voor deze bijzondere peuterochtend hebben 
alle kinderen hun eigen feest t-shirt gemaakt. We hebben 
met elkaar cupcakes versierd en heerlijk opgegeten. Na het 
officiële gedeelte kwam Eijer producties om samen met ons 
het boek: “Boer Boris gaat naar zee” na te spelen en te 
dansen.  
Een week later hebben we ook een speciale ochtend. We 
gaan met elkaar op stap. We zijn uitgenodigd om bij “Kom 
erbij” te komen. Erg leuk om met de peuters bij hen op visite 
te gaan en samen activiteiten te ondernemen. Wijnjewoude 
jong en oud samen op één ochtend.  

Intussen zijn we met een nieuw thema begonnen: 
Voorjaar. In het voorjaar verwonderen we ons 
samen met de kinderen over alles wat groeit en 
bloeit. 
We doen via de gemeente Opsterland mee met 
een project over gezonde kinderopvang. Een 
onderdeel hiervan is het moestuin project. Wij 
hebben een aantal moestuinbakken ontvangen 
(met potgrond en zaden) en gaan samen met de 
kinderen groente en bloemen laten groeien en 
bloeien.  

We werken met verschillende thema’s in het jaar. 
Naast de activiteiten rondom het thema is er 
volop de gelegenheid om te spelen en zelf te 
ontdekken. We stimuleren de kinderen om dingen 
zelf te doen. Zelf aankleden, zelf naar de wc 
helpen met het opruimen. Al spelenderwijs 
vergroten ze zo hun wereld op verschillende 
gebieden, één daarvan is taal. Door een rijk en 
gevarieerd aanbod van taal leren de kinderen 
nieuwe woorden en begrippen. Taal is heel rijk en 
divers en kan ook heel verschillend worden aangeboden. 

We bieden vier ochtenden peuters de gelegenheid om met elkaar te spelen en 
ontdekken. Met elkaar activiteiten doen is leuk, spannend en leerzaam. We hebben een 
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vast ritme zodat de peuters weten wat er komt en hoe de ochtend verloopt. In een 
ochtend zijn daarom altijd vaste elementen terug te vinden. Vaste activiteiten zijn 
bijvoorbeeld: in de kring, vrij spel, fruit eten en buitenspelen.   
Peuters kunnen vanaf twee jaar bij ons komen ontdekken en spelen! Nieuwsgierig kom 
gerust een keer kijken hoe het gaat!  

Buitenschoolse opvang 
We ontvangen vier middagen (en in de vakantie een hele dag) kinderen op in de leeftijd 
van 4-12 jaar. Het belangrijkste is ontspanning! Voor elk kind is dit op een andere 
manier in te vullen. De ene wil lekker naar buiten, de andere knutselen en weer een 
ander lekker zitten met een boekje in de zitzak. Nadat alle kinderen binnen zijn eten we 
gezamenlijk groente en fruit en drinken we wat. Hierna gaat ieder zijn weg met de 
activiteit waar hij of zij zin in heeft. De middagen zijn meestal te kort! 

Openluchtzwembad Dúndelle 
vanaf 27 april 13.00 uur open 

Wist u dat? 
Sinds 1968 bevindt zich een echte Blue Zone in Bakkeveen en wel op het terrein van 
Dundelle, het verwarmde openlucht zwembad. 
Zwemmen is één van de gezondste sporten voor jong en oud, waarbij het hele lichaam 
geactiveerd wordt, met daarbij weinig belasting van de gewrichten.  Wij zorgen voor 
een aangename temperatuur van het water, zodat u het daarom niet hoeft te laten. 
Wij werken er momenteel met ons team hard aan om het terrein en bad weer voor u 
klaar te maken voor het nieuwe seizoen. 

Abonnementen / leskaarten 
Online kunt u een zwemabonnement of leskaart kopen via www.dundelle.nl 
Op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april kunt u persoonlijk langs komen bij 
het zwembad om uw kind in te schrijven en/of abonnementen te regelen. Wij staan u 
dan graag te woord van 13.00 – 17.00 uur. Dan vanaf 27 april tot 5 mei tijdens 
openingsuren van het zwembad 
Betaling bij voorkeur met pin. 

Abonnementen  Voorverkoop  Seizoen 
   Tot/met 4 mei 

Individueel        €   74.00       €    79.00 
Gezinsabonnement    € 168.00       €  189.00 

NB. Kinderen die geboren zijn voor 1 jan. 2002 vallen niet meer onder een 
gezinsabonnement. 
Zij zullen een persoonlijk abonnement moeten nemen. 

Tot ziens in het zwembad 
Team Dúndelle 
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SHORTY’S tijdens zwemles 

Het leszwemseizoen 2019 begint al weer bijna. 
We hopen natuurlijk op een prachtig buitenbad seizoen waarin 
we weer 20 weken kunnen lessen.  
Om deze lessen door te laten gaan hebben we natuurlijk les 
kinderen nodig.  
Wie al eens de zwemlessen van Dúndelle heeft bijgewoond 

weet dat het badpersoneel in een wetsuit de zwemles verzorgt. 

Nu willen we vanaf komend seizoen starten met het gebruik van SHORTY‘s. 
Dit om het zwemplezier te bevorderen in het voorseizoen als het nog wel eens een 
beetje frisjes wil zijn. Heerlijke wetsuits die het lichaam langer warm houden  

Wij gaan deze pakjes aan u introduceren voor een zeer lage prijs van € 13,-- pp. 
Uw kind kan deze komen passen op 16/17/18 april tussen 15.00 & 17.00 uur. 
We zullen verschillende maten in huis hebben.  
Graag tot dan !!!!!  

Er zijn weer verschillende les niveaus dit jaar, zo hebben we: 
Beginners,           een groep die dit jaar beginnen met lessen, 

van maandag t/m vrijdag om 17.15 uur 
Gevorderden, verschillende niveaus 

graag bepalen wij in overleg met u in welke groep en dag 
  we deze kinderen plaatsen 

B – C- Zwemvaardigheid 

Kijk voor meer informatie of inschrijven op www.dundelle.nl 
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Informatiemarkt Besparen 

Het was een gezellige drukte in de Swingel op 12 maart tijdens de informatiemarkt 
energie besparen van WEN. Een behoorlijke groep dorpsbewoners was nieuwsgierig 
naar mogelijkheden om iets met energiebesparing of -opwekking te doen.  

Na de opening door Grietje Rooks en 
kleine terugblik op de pilots van de 
buurten met behulp van Buurkracht door 
Rigt Bosma, kon ieder deelnemen aan 
de workshop van zijn of haar keuze. De 
Boer Installaties, WABE, Martin van 
Geelen van YellowCom, Schuil Isolatie 
en WEN-energieadviseur Tjalling 
Reitsma zetten elk een interessant 
verhaal neer over isoleren, gebruik van 
apparaten, LED verlichting en 
zonnepanelen. Verschillende 
wasdrogers, zonnepanelen, 
isolatiematerialen en LED 
verlichtingsmogelijkheden waren 
aanwezig zodat een ieder echt kon zien 
en voelen waar het verhaal over ging.  

De opzet in workshops zorgde voor een 
levendige sfeer met veel interactie. En 

bij de nazit bleek een ieder wat opgepikt 
te hebben wat voor hem of haar 
interessant was. Daar kon men direct 
wat mee doen, want op de algemene 
informatiemarkt kon contact gelegd 
worden met de plaatselijke 
ondernemers. Naast de genoemde 
bedrijven was ook bouwbedrijf Taekema 
& Lieuwes aanwezig voor informatie. Er 
kon indien gewenst bij de Rabobank 
geïnformeerd worden naar een groene 
lening of ingeschreven worden voor het 
Postcoderoosproject.  

Veel dorpsbewoners hebben het druk 
de komende tijd om iets te gaan doen 
met de adviezen. De bedrijven kunnen 
aan de slag met de offerte aanvragen. 
Maar ook voor diegene die er niet bij 
was, is er gemakkelijk ook iets te doen. 

We delen graag wat we op de markt hoorden, informatie waar een ieder zijn voordeel 
mee kan doen:  
* Veel mensen hebben in de winter overdag een slaapkamer- of badkamerraam open
staan. Dit zorgt altijd voor een bepaalde trek in huis, waardoor een tochtig gevoel
ontstaat en warmte verloren gaat. Open in de winter alleen ’s nachts of bij het douchen
de ramen en sluit ze daarna weer.
* De nieuwe generatie wasdrogers; zo genaamde warmtepomp drogers, hebben een
heel andere techniek, waardoor ze veel zuiniger zijn en andere gebruiksvoordelen
hebben.
* Met betrekking tot LED verlichting is een veel gehoorde klacht dat het licht zo koud is.
Let bij het kopen op de verpakking op de aangegeven Kelvin. Een lamp die voor warme
sfeer moet zorgen moet tussen de 1700 en 2700 K (kelvin) zijn.
* Zonnepanelen kunnen in principe op elk dak, schuin of plat, gericht op het zuiden,
oosten of westen. Een beetje schaduw van een boom is niet erg. Gericht op het noorden
is minder interessant. Een huishouden met een gemiddeld verbruik heeft er ongeveer 14
nodig.

Met het enthousiast uitwisselen van ervaringen aan de bar en een door De Boer 
Installaties gesponsord drankje, eindigde een zeer geslaagde avond. Wie weet voor 
herhaling vatbaar? Met de concrete acties waarmee een ieder aan de slag gaat, is er in 
ieder geval weer een mooie stap gezet op weg naar een energieneutraal Wijnjewoude 

Rigt Bosma 
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Volkstuinen complex Boerestreek 

Het was alweer een drukte van jewelste op de volkstuinen. De tuinmannen/-vrouwen 
steken de handen uit de mouwen en laten op de tuin de winter achter zich. Een fikse 
hoop houtspaanders, geregeld door een tuinman, wordt verdeeld over de paden, 
rommel wordt opgeruimd en de afrastering gerepareerd. 
Zo maar even een greep uit de tuinklussen van VTC-ers op een zonnige februaridag. 
Eventjes snel een bakkie leut en ervaringen en tuin verhalen met elkaar delen. Het is 
best een klus zo’n dag, maar uiteindelijk gaan we allemaal voldaan naar huis. Moe? Nee 
hoor, tuinieren ontspant en ont-strest. 

Heb je het gezien, de eerste asperges zijn er alweer, ook zo’n moment waar ik naar 
uitkijk. Heerlijkheid ten top, bijna gaar gestoofd in wat roomboter en wat blokjes ham. 
Tot slot een paar, in stukken gesneden hard gekookte eieren erbij. Een griezeltje peper 
en zout. Man, man, man, wat een heerlijkheid. 

Over asperges gesproken; probeer dit eens, zo simpel te maken en succes verzekerd. 

Tomatenquiche met makreel 

olijfolie 
8 plakken deeg voor hartige taart 
250 gram cherrytomaten 
2 sjalotten in ringen 
100 gram aspergetips 
250 gram makreel uit blik (uitgelekt) 
3 eieren 
3 deciliter room 
2 theelepels currypoeder 
1 teen knoflook geperst of fijn gesneden 
Bakblik 30 cm, bloem, deegroller 

Laat de plakken bladerdeeg ontdooien, niet helemaal zacht laten worden. 
Verwarm de oven voor op 180°C. 
Vet het bakblik in met wat olijfolie en bestrooi licht met wat bloem. 
Stapel de plakken deeg op elkaar en rol uit tot een stuk dat net groter is dan het bakblik. 
Bekleed het bakblik hiermee en druk de randjes aan. 
Verdeel de tomaten, sjalotten, aspergetips en de makreel hierover. 
Kluts de eieren, room, currypoeder en de knoflook goed door elkaar 
Maak op smaak met peper en zout. 
Giet het roommengsel over de vulling tot net onder de rand. 
Vouw het overhangende deeg speels naar binnen zodat een mooie deegrand ontstaat. 
Bak de quiche in 40 min af. 

Siebo 
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Prikbord 
 
Dankbetuiging  
Wij willen iedereen bedanken voor de 
hartverwarmende belangstelling, die wij 
als familie ontvingen tijdens het ziek zijn 
en overlijden van mijn man, onze heit en 
pake.  
Woorden schieten tekort, maar weet dat 
alle reacties ons een grote troost zijn bij 
de verwerking van het overlijden van  
Bauke Geertsma. 
 
Feikje Geertsma- de Kroon  
Kinderen en (achter-)kleinkinderen 
 
Bedankje 
Wy wolle eltsenien tanksizze foar de 
kaarten en de blommen foar ús 60-
jierige troudei en foar de moaie wurden 
by Jan syn keninklike ûnderskieding.  
Tige tank dèr foar.  
 
Jan en Johanna Dijkstra  
 
 
 
 
 
 

Kippen 
Wie kan ik een plezier doen met mijn 
twee kippen. 
Het zijn mooie kippen van het ras Friese 
Pel. Een lichte en een donkere. 
Ze leggen geregeld en het zijn 
middelgrote eitjes. 
Roos van Dijk 
Tel. 0516-481574 
 
 
Dankbetuiging  
Wy wolle eltsenien tanksizze foar de 
waarme belangstelling nei it ferstjerren 
van  
Jelke van den Bos.  
 
It hat ús tige goed dien.  
Jan en Johanna en ús bern 
 
Dankbetuiging 
Wij willen iedereen bedanken voor de 
hartverwarmende belangstelling die wij 
als familie ontvingen tijdens het ziekbed 
en na het overlijden van  
Appie Bosscha. 
 
Familie Bosscha.

 

Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en 
taxipaskeuring in de MFC de Wier in Ureterp 

Verloopt uw rijbewijs omdat u 75 jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, of omdat u 
om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs A? 
B/E? C/E, D/E? Code 95 en taxipas. Maak dan nu alvast een afspraak voor deze 
keuringen in Ureterp.  

Locatie: Multifunctioneel Centrum De Wier, De Telle 21, 9247 AA Ureterp  
Data: wekelijks.  
Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem 
dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-
14716543. Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com  

Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 



41

 
 

Gezellige avond VVV  
Op 16 maart was er een gezellige avond voor leden van VVV Wijnjewoude in de 
Swingel. Duo Adyrf, Andrea Joostema en Lieuwe van der Meer, verzorgden deze avond 
het programma met een cabaretvoorstelling ‘Sa is’t mar krekt’. Het programma bestond 
uit liedjes en sketches die gingen over het leven, soms met een knipoog naar het 
verleden. Na afloop van het programma was er nog muziek van Adyrf en kon iedereen 
even gezellig nakletsen onder het genot van een borreltje of iets anders.  

Ledenvergadering VVV  
De ledenvergadering was op 4 maart in café Van der Wey. De opkomst was gering 
maar het was wel erg gezellig. Impe Stoker had aangegeven om te stoppen met de 
VVV. Jammer, want Impe was altijd aanwezig bij het klaarmaken van de rommelmarkten 
maar ook bij de andere activiteiten. Impe: heel erg bedankt voor je inzet. Gelukkig is er 
weer versterking bij gekomen. Jan de Haan: welkom bij de VVV.  

Rommelmarkten  
De eerste rommelmarkt van dit seizoen was op woensdag 3 april. Hierbij een overzicht 
van de eerstvolgende rommelmarkten:  
1 mei van 14.00 – 18.00 uur  
5 juni van 14.00 – 18.00 uur  
19 juni van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt)  
Een iedereen die wat wil verkopen is welkom op de rommelmarkt. Maar ook kun je op 
de rommelmarkt staan met zelfgemaakte creatieve spullen. 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.  

VVV Wijnjewoude 

8-Weekse Mindfulness Training (MBSR) 

Op zaterdagochtend 11 mei start er weer een 8-weekse Mindfulness training!  

Info: Voor meer informatie, een vrijblijvend gesprek ter oriëntatie en/of aanmelding kun 
je kijken op www.joycederozario.nl, bellen naar (06) 15321015 of een mail zenden naar 
joyderoza@gmail.com 

 

 



42

Nieuws van het dorpsfeest 
 
 
In deze Bân willen we alvast weer een tipje van de sluier oplichten wat betreft het 
programma van het dorpsfeest! 
 
We gaan het feest weer letterlijk aftrappen met een lekker potje levend tafelvoetbal op 
woensdag 12 juni. Ook op donderdag is er weer ruimte om lekker actief bezig te zijn 
tijdens een traditionele zeskamp voor de buurten.  
In de volgende Bân kunnen jullie meer lezen over de teams en de opgaves etc.  
 
Vrijdag is het natuurlijk weer tijd voor de playbackshows! We hebben inmiddels de 
eerste aanmeldingen binnen en het belooft alweer een spectaculaire avond te worden. 
Dus wacht niet te lang en geef je snel op! 
 
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.  
Alvast een voorproefje van een workshop is die van Label 26. Zij geven van 14.00 uur 
tot 15.00 uur een workshop voor de jeugd van 8 tot 16 jaar. Maak zelf een Ibiza 
armband met bedels (kosten zijn € 7,50 p.p). En van 15.00 -16.00 uur voor iedereen 
vanaf 16 jaar een dubbele armband met bedels en een slide. (Deze kost €12,50 p.p). 
Opgeven voor deze workshops kan t/m 1 juni via dorpsfeestwijnjewoude@gmail.com 
 
Begint het alweer te kriebelen?? Wacht niet te lang en geef je snel op! 
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Help 

Beste ouders, verzorgers, dorpsgenoten, 

Na jaren van zorgen staat Gymnastiek Vereniging Longa er nu nog sportief 
en financieel goed voor. We zijn een gezonde vereniging. Maar……. 

Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 personen, waarvan er 2 na het seizoen afscheid 
nemen. Om er voor te zorgen dat we als sporters, dorp en betrokkenen geen afscheid 
van GV Longa moeten nemen, zijn we naarstig op zoek naar een:  

• penningmeester
• notulist en/of secretaris
• meedenkers
• organisatietalenten

Bent u of jij op dit moment niet lid van GV Longa maar u/jij hebt wel feeling met cijfers, 
Wijnjewoude of verenigingswerk? Meld u alstublieft aan! 

bestuur@longawijnjewoude.nl 
Tel.: 06 236 410 66 (Anneke Atsma) 

 Roefeldei 

Jaaaaaa, er komt weer een Roefeldag, dit jaar vindt hij plaats op donderdagmorgen 16 
mei. Roefeldag komt van het Belgische woord 'roefelen', wat 'snuffelen' of 'ontdekken' 
betekent.  
De Roefeldag is zo langzamerhand niet meer weg te denken uit het leven van onze 
groep8ers. Jaarlijks kunnen zij op deze dag een kijkje nemen in de wereld van 
volwassenen, een mooie gelegenheid om organisaties en bedrijven in hun buurt te leren 
kennen, en te beleven wat men nou zoal de hele dag doet. 
Heel veel bedrijven in de omgeving werken mee aan deze dag, alleen…we zijn altijd op 
zoek naar nog meer voor de jeugd interessante belevingen op het gebied van beroepen. 
Bent u zo’n bedrijf en hebt u zin en tijd om deze morgen twee keer 1,5 uur uw deuren 
open te zetten voor een groepje van 2 jongens of meisjes, laat het dan weten. Zij 
verdienen een kijkje achter uw schermen. 

Graag tot ziens op de Roefeldag. 
Lydia Huisman (06-37552518 ) en Joke Jakobs (06-38897792), of 
roefelenwijnjewoude@gmail.com. 
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Volleybalvereniging DWS 
 
Het is eindelijk zo ver!    Het lange wachten is voorbij.  
Vrijdag 12 april viert D.W.S. haar jubileum. Voor koffie/thee 
met gebak wordt gezorgd. Iedereen is welkom bij MFC De 
Swingel in Wijnjewoude. Genieten van het gezelschap door 
herinneringen op te halen met oud-teamgenoten of gaan sneupen tussen de vele 
spelerskaarten.  
Een ieder die zich verbonden voelt met D.W.S. is welkom! Zie voor meer informatie over 
het jubileumfeest onze poster in de Bân of op wijnjewoude.net 
Er worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd, dus zegt het voort! 
 
Balsponsor maand maart 
 

• Autoservice Pool Wijnjewoude 
 
Namens D.W.S. bedankt voor het sponsoren van een bal. 
 
Trainingstijden 
Maandag:   Jeugd    19:00 uur - 20:00 uur  
                   Dames 2  20:00 uur - 21:15 uur  
        Dames 1  21:15 uur - 22:30 uur  
Dinsdag :   Recreanten  19:30 uur - 20:45 uur 
        Heren    20:45 uur - 22:00 uur 
 
Wedstrijdschema maart 
 
04-04 19:15 D.W.S. MB 1  - De Roeken MB1 M.F.C. de Swingel 
 19:15 ODS DS 2  - D.W.S. DS 2  Beesterzwaag 
 20:15 D.W.S. HS 1  - Terherne HS 2 M.F.C. de Swingel 
 
08-04 20:45 ODS DS 3  - D.W.S. DS 2  M.F.C. de Swingel  
 
11-04 19:15 D.W.S. DS 2  -  Wytgaard DS 1 M.F.C. de Swingel  

19:30 Wordt Kwiek HS 2 -  D.W.S. HS 1  Jubbega. 
 20:15 D.W.S. DS 3  - SC Veenwouden M.F.C. de Swinge 
 21:15 D.W.S. DS 1  - Trochsetters DS 1 M.F.C. de Swingel 
 
12-04 19:30 Flora HS 2  - D.W.S. HS 1  Sportstad Heerenveen 
 
Mededelingen:  

- Afgelopen maandag 1 april zijn we begonnen met het uitdelen van de enquête.  
Er is nog een wijziging betreft de inleverdatum. Je mag dit uiterlijk vrijdag 12 april 
tijdens het jubileum nog inleveren. 
 
 
Het bestuur 
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Bekerteam Bakkeveen 1 verliest in kwartfinale van sterk Philidor 2  
Op 27 februari moest het bekerteam van schaakclub Bakkeveen het in de kwartfinale 
opnemen tegen het tweede bekerteam van Philidor uit Leeuwarden. Bij voorbaat al een 
moeilijke opgave gezien het krachtsverschil. Die jongens spelen op landelijk niveau, een 
soort Cambuur tegen Harkemase Boys in de voetballerij dus. En tot overmaat van ramp 
was onze topspeler Dirk Muller niet beschikbaar.  
Gerrit Meppelink speelde op bord 1 een lastige partij met de zwarte stukken. De hele 
partij een gedrongen stelling met een gevaarlijke aanval op de koningsvleugel die bijna 
niet te keepen viel. Uiteindelijk gaf een vrijpionnetje op e6 de nekslag en moest Gerrit 
opgeven. Jasper Zijlstra aan bord 4 beging in het middenspel een onnauwkeurigheidje 
wat door een mooi schijnoffer van de zwartspeler een pionnetje kostte. En dat pionnetje 
bleek genoeg om, samen met een bijzonder vervelend paard, in het eindspel voor 
zoveel moeilijkheden te zorgen dat verlies onontkoombaar was. Wiebe Hoekstra op 
bord twee ging voortvarend van start en kreeg een mooie wig in de zwarte damevleugel. 
Helaas bleek na afruil van enkele pionnen dat de zwarte stukken van Wiebe’s 
tegenstander actiever stonden opgesteld en werd Wiebe langzaam na achteren 
gedrongen met uiteindelijk de keus tussen mat of stukverlies… opgegeven dus! De eer 
werd gered door een prachtige partij van Ben de Vries met zwart aan bord drie die het 
opportunistische spel van de tegenstander op de koningsvleugel mooi weerlegde door 
een stukoffer. Daarna viel de blootgelegde witte stelling als een kaartenhuis in elkaar en 
scoorde Ben een mooi tegendoelpunt in de late minuten van de wedstrijd! Al met al een 
mooi beker seizoen voor het team van Bakkeveen 1.  

Jasper 
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Dorpsagenda 

April 

12 
12 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
24 
26 

Gezellige ochtend café Van der Weij, 10.00 uur 
Koningsspelen 
Jubileum D.W.S. vanaf 19.30 uur in de Swingel 
Bierproefavond in de Swingel, 20.00 uur 
Tennis openingstoernooi 
Koffieochtend Kom Erbij 
ODV Ledenvergadering, 20.00 uur 
Inloopspreekuur Pl. Belang, 19.00 – 19.30 uur 
Passieconcert in PKN kerk, 19.30 uur 
Dorpssteunpunt Swingel 10.00 - 12.00 uur 
Klaverjassen in Café van der Weij 
Groot projectkoor zingt Passiecantate ‘Lam 
Gods’ Breicafé 
Varen met de Zonnebloem 

27 Wynjewâld Fair met bakwedstrijd vanaf 15.00 uur 

Mei 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
7 
8 
9 
15 

Rommelmarkt, 14.00 tot 18.00 uur 
Dorpssteunpunt Swingel 10.00 - 12.00 uur 
Opa’s bakken pannenkoeken, 16.30 uur in de Swingel 
Lezing Gerrit Fokkema, 19.30 uur in de Swingel 
Schutjassen in ODV kantine 
Dodenherdenking, 19.45 uur verzamelen Tsjerkereed 
Kledingactie Longa bij de Swingel 
Klaverjassen bij café van der Weij 
Start actie Auto’s op straat, verminderen vaart, 17.30 – 19.30 uur 
Dorpssteunpunt Swingel 10.00 - 12.00 uur 

16 
20 
25 
25 

Roefeldag 
Koffieochtend Kom Erbij 
Bake Off bij de ODV kantine 
Hynstedei, 12.00 uur 

29 Dorpssteunpunt Swingel 10.00 - 12.00 uur 
29 ODV Bosloop 
29 Klaverjassen bij café van der Weij 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
April 
7 9:30 uur Weinterp Dhr. J.D. Scherphof, Elburg, 6e lijdenszondag 
 13.45 uur Weinterp Ds. F. Verboom, Kampen 
14 9:30 uur Duurswoude Ds. M.G.M. Mudde, Hollandscheveld, Palmzondag 

Voorbereiding HA 
 13:45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 
19 19:00 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Goede Vrijdag 

HA 
21 9:30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Paaszondag 
22 9:30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwed, Paasmaandag 

gez. Dienst 
28 9:30 uur Duurswoude Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut 
 13:45 uur Duurswoude Ds. W. Dekker, Oosterwolde (gld) 

 
Mei 
5 9:30 uur Weinterp Dhr. F. Verkade, Hoogeveen 
 13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 

 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
April 
7 9:30 uur Ds. E. van Beesten, Ommen Vierdienst 

Koffiedrinken na de dienst 
14 11:00 uur   Ds. I. Postma, Genemuiden Voorbereiding Heilig Avondmaal 
17 19:30 uur  Zangvereniging Looft den 

Heer      . 
Passie Cantate Lam Gods 
 

18                 19.30 uur       Ds. H. Engelsma Heilig Avondmaal 
19 19:30 uur Invulling door 

liturgiecommissie 
 

21 9:30 uur Ds. H. Engelsma 1e Paasdag 
22   2e Paasdag Gez. Dienst Herv. kerk 
28 9:30 uur Ds. P.W. Hulshoff, Jubbega  
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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. 








