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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 6 juli 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 29 juni 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 
 
 
 
 
 
WEN als hoogste op het podium van de door VPRO Tegenlicht georganiseerde 
verkiezing tot plattelandspioniers. Een mooi succes en opsteker voor onze strijders om 
ons dorp rond 2025 energieneutraal te laten draaien en zeker een felicitatie waard. Het 
zet Wijnjewoude positief op de kaart en daar kunnen we met zijn allen trots op zijn. 
 
De volgende Bân juli/augustus is de laatste voor de vakantie. We benadrukken 
nogmaals: denk om het tijdig aanleveren van kopij. 
 
 
 
 
Rectificatie 
 
In de Bân van mei stond een oorlogsverhaal dat tien jaar geleden ook was geplaatst. Er 
stond echter bij ‘met herinneringen van de inmiddels overleden dorpsgenoten J. Bakker 
en J. van der Lei- de Jong. Jeltje van der Lei is niet overleden, maar woont sinds een 
aantal jaren in Sinnehiem in Haulerwijk. Ze is inmiddels 91 jaar. 
 
Onze excuses als redactie van de Bân dat dit verkeerd stond vermeld. 
  

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“De zon schijnt 

voor WEN” 
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Ÿ In- en verkoop occasions

Ÿ In- en verkoop classic cars 

Ÿ In- en verkoop USA cars

Ÿ APK keuringsstation

Ÿ Onderhoud en reparatie; alle 

merken

Ÿ Ook voor onderhoud aan uw 

oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.)
Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

Tolleane 8 
9241 WH  Wijnjewoude

ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

Opper Haudmare 32

9241 HR  Wijnjewoude

zaak

mobiel

e-mail

 (0516)  48 10 17

 06 - 55 17 83 59

roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Roelof de Jong

website: www.dejongautosenmachines.nl

:

:
:

de jong auto’s      machines&

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

Tel. 0516 - 48 15 97
Mobiel: 06 - 57 58 43 54

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

Drukken en printen met     
g voor ons klimaat!
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Buurtlabel Veilig Verkeer Nederland 
Donderdag 9 mei heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid samen met Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) een remwegdemonstratie verzorgd. Je kan natuurlijk lezen hoe lang je 
remweg ongeveer zal zijn bij een bepaalde snelheid, maar door dit ook in de praktijk te 
zien werd het voor de aanwezigen nog duidelijker hoe lang het daadwerkelijk duurt 
voordat een auto stilstaat, zelfs bij een snelheid van 30 km/u.  
 
Burgemeester Van Selm roemde de 
werkgroep vanwege hun inzet en de 
goede samenwerking met de gemeente 
en de politie. Deze inzet werd 
bovendien door VVN bekroond met het 
uitreiken van het Buurtlabel. Dit label 
wordt uitgereikt aan dorpen die blijvend 
werken aan een verkeersveilige 
woonomgeving. Een welverdiend 
compliment voor de werkgroep dus! De 
borden, die duidelijk maken dat 
Wijnjewoude zich inzet voor een veilige 
woonomgeving, zullen op korte termijn 
worden opgehangen langs de 
belangrijkste toegangswegen tot 
Wijnjewoude. 
 
Gezocht: verkeersregelaar (M/V) 
Voor veel activiteiten die buiten 
plaatsvinden is het vereist dat er 
verkeersregelaars worden ingezet. Vaak 
is dit ook een bindende voorwaarde om 
een vergunning te krijgen. En vergis je 
niet, een verkeersregelaar is niet 
zomaar iemand, die aangeeft welke kant 
de auto’s op moeten: het zijn allemaal 
gecertificeerde verkeersregelaars die 
onmisbaar zijn om evenementen 
mogelijk te maken. 
 
Er zijn op dit moment te weinig 
verkeersregelaars in Wijnjewoude om 

alle evenementen te kunnen bemannen. 
En het zou toch zonde zijn als een 
evenement niet door kan gaan omdat er 
geen verkeersregelaars zijn? Daarom 
wil PB graag een pool met 
verkeersregelaars opzetten en daar 
hebben we jouw hulp bij nodig! Wat 
houdt het in? PB zorgt er voor dat jij je 
certificaat haalt om verkeersregelaar te 
zijn. Het enige dat je hiervoor hoeft te 
doen is samen met de anderen die zich 
hebben aangemeld een avond samen te 
komen om een korte cursus te volgen. 
Dit is geheel kosteloos. Daarna ben je 
gecertificeerd verkeersregelaar en kom 
je terecht in een pool met de andere 
verkeersregelaars. Bij elk evenement 
waarbij een verkeersregelaar nodig is 
zal vervolgens in die pool gekeken 
worden wie er kan helpen. Op die 
manier kan je dus zelf bepalen wanneer 
je kunt helpen. Je hebt dus én een 
gratis certificaat én bepaalt zelf wanneer 
je helpt om de evenementen in 
Wijnjewoude mogelijk te maken! 
 
Wanneer je belangstelling hebt kan je 
contact opnemen met PB via 
onderstaand mailadres of 
telefoonnummer. PB zal dan alle 
aanmeldingen verzamelen en de 
verdere procedure uitleggen.

 
Deelauto 
Op dit moment is PB aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om één of meerdere 
deelauto’s in ons dorp te plaatsen. Een deelauto is een heel aantrekkelijk alternatief 
wanneer u een (tweede) auto heeft die niet veel wordt gebruikt maar waar je eigenlijk 
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ook niet zonder kan. Je betaalt dan immers niet de vaste lasten maar naast een klein 
vast bedrag (ongeveer € 5,00) per maand aan deelnamekosten enkel voor het gebruik 
van de auto. Dit is al snel voordeliger dan een auto in bezit hebben die niet veel wordt 
gebruikt en ook erg aantrekkelijk voor hen die om die reden geen auto hebben. 
Bovendien is PB op dit moment in gesprek met een partij die elektrische deelauto’s 
levert. Mocht het deelauto project een succes blijken dan zullen er daardoor niet alleen 
minder auto’s in het dorp zijn, maar wordt het ook gelijk een stuk duurzamer. 
 
Zoals gezegd bevindt dit project zich op 
dit moment nog in een onderzoekende 
fase. Er zijn dus gesprekken met 
aanbieders van deelauto’s, maar ook 
met de gemeente over bijvoorbeeld het 
plaatsen van laadpalen. Ook zal er 
onderzocht gaan worden of er in ons 
dorp genoeg belangstelling is voor een 
dergelijk project. Mocht je er meer over 
willen weten, of goede tips hebben, 
neem dan contact met ons op via 
onderstaand emailadres of 
telefoonnummer. 
 

Verhuizingen 
Om ons ledenbestand up-to-date te 
houden willen we u vragen ons op de 
hoogte te houden van (geplande) 
verhuizingen. U kunt de verhuizing 
doorgeven via 
pbwijnjewoude@gmail.com. 
 
Brengpunt Groenafval Ureterp 
In april kunt u uw tuinafval op zaterdag 8 
en 22 juni van 09:00 – 13:00 uur 
brengen naar het Brengpunt Groenafval 
(Mounleane 12, Ureterp).

 

 
 

 
 
 
 

Van het Dorpssteunpunt 
 
Wist u dat er in de hal van MFC De Swingel een grote boekenkast staat met boeken? 
Deze boeken kunt u meenemen om te lezen, maar u mag er ook weer boeken bij zetten. 
Doordat er ook boeken worden gebracht is het aanbod steeds weer anders. Het aanbod 
is heel verschillend, we hebben streekromans, detectives, thrillers en ook een hele plank 
fryske boeken, dus voor elk wat wils. Als de Swingel open is kunt u boeken ophalen en 
brengen. 
 
We wensen jullie veel leesplezier. 
  

Inloopspreekuur PB: dinsdag 18 juni van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel. 
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WEN Stap voor Stap 
 
Stroom van zonnedak Herder Brouwer te koop 
Sinds kort is in Wijnjewoude opgewekte stroom te koop. 
VOF Herder Brouwer aan de Tjalling Harkeswei is behalve 
kalverhouder nu ook zonneboer. Met maar liefst 1154 
panelen op het bedrijfsdak is familie Herder een 
energieproducent van betekenis voor Wijnjewoude. Het is 
een mooi voorbeeld hoe je als ondernemer kunt bijdragen 
aan ‘Wijnjewoude Energie Neutraal’. De stroom die het bedrijf over heeft verkopen zij 
aan Energie VanOns. Hét coöperatieve energiebedrijf van Noord-Nederland waar de 
Noordelijke energie coöperaties, zoals WEN, eigenaar van zijn. Als je klant wordt bij 
Energie VanOns krijg je ‘stroom van Herder’. WEN helpt graag met de overstap naar 
Energie VanOns. Nieuwsgierig geworden naar dit bedrijf, gelegen aan de Opsterlandse 
Compagnonsfeart? Kijk dan ook eens op www.herderagro.nl voor meer informatie. 
 
Meer grote daken nodig 
Eigenaren van bedrijfsdaken kunnen 
zich bij WEN melden om samen te 
kijken hoe een zonnedak te realiseren 
is. Hoe meer daken zonnestroom 
produceren, des te kleiner het 
zonneveld dat dan nog nodig is. 
 
‘Sinnetafel’, samen plaats bepalen 
voor zonneveld 
Op 9 mei zaten vertegenwoordigers van 
provincie en gemeente etc. met 
omwonenden en een 
landschapsarchitect om tafel om met 
elkaar te bepalen wat de beste plek is 
voor een klein zonneveld van ca 1,5 
hectare op/rond het Energiepark WEN. 
Landschappelijke ontwikkelingen van de 
laatste 100 jaar werden gecombineerd 
met nieuwe inzichten. Zo werd unaniem 
geconcludeerd dat gebruikmaken van 
het bebouwde deel van de voormalige 
rwzi met aansluitend land van buurman 
Kooistra, ruimtelijk gezien het beste 
past. Voordeel: het bosdeel kan 
behouden blijven en er wordt voldaan 
aan de eis tot aansluiting op zgn. 
stedelijk weefsel. Nadeel: grootste deel 
van het zonneveld komt dan niet op 
eigen grond. De ambtenaren 
verwachten geen problemen bij 
vergunningverlening. Er moet een 
bestemmingswijziging komen en 
buurman Kooistra wordt gevraagd of hij 

nog bereid is het bedoelde perceel aan 
WEN te verhuren. 
 
Start PostCodeRoos op zorgboerderij 
de Twa Bûken  
Eindelijk is het zover. Vanaf 12 juli 
kunnen de 12 deelnemende 
huishoudens genieten van hun zelf 
opgewekte groene stroom. Dan wordt 
het PCR project op het dak van 
zorgboerderij de Twa Bûken van Janny 
en Ken Copeland aan Duerswâld 9 
opgeleverd. Het heeft langer geduurd 
dan verwacht omdat er bij nader inzien 
toch netverzwaring door Liander nodig 
was. De oplevering is op vrijdag 12 juli. 
Installatiebedrijf De Boer start 24 juni 
met het aanbrengen van de panelen en 
bijbehorende technische installatie.  
 
Deze PostCodeRoos is de eerste door 
een dorpscoöperatie gerealiseerde PCR 
in Opsterland. Ook is het bijzonder dat 
het op een zorgboerderij komt en door 
de lokale uitvaartvereniging ‘Eert De 
Doden’ financieel wordt gefaciliteerd. Al 
met al is dit eerste WEN zonneproject 
een toonbeeld van ‘SAMEN maken we 
Wijnjewoude Energie Neutraal’. Alle 
reden voor een feestje en de nodige 
publiciteit. Wil jij bij nader inzien ook je 
eigen groene stroom opwekken op de 
Twa Bûken? Dat kan, er zijn nog 
panelen beschikbaar. 
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UITVAART VER. E.D.D.  Wijnjewoude e.o.
Voor crematie en begrafenis

0516 - 

0516 - 48 18 80

48 13 05J. Miedema

G. v.d. Wier-v.d. Meulen

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

Inlichtingen en reserveringen bij Appie de Haan
Tel. 0516-481978

 OPSLAGRUIMTE NODIG?
Bent u tijdelijk opslagruimte nodig voor uw inboedel 

of goederen? Huur nu een opslagunit 
3 3van 15m  of 10m  bij OPSLAG WIJNJETERP

-Lage huurkosten

-Dagelijks opzegbaar

-Bewaakte en schone opslag 

Voor vrijblijvende informatie: 

opslagwijnjeterp@gmail.com of Tel: 0655794376

Compagnonsfeart 53, 9241 HJ Wijnjewoude

Loksleane 3
9241 GR  Wijnjewoude

 

Eize Linstra
Handelsonderneming
Eize Linstra
Handelsonderneming

Voor alle benodigdheden 
op het sportveld

Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Slotemaker de Bruineweg 2

8433 MB  Haulerwijk

Tel.: 0516 - 42 12 81

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Weibuorren 63B

9247 AZ    Ureterp

Tel.: 0512 - 35 43 98

www.bakkerijvandermolen.nl

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74

Mobiel: 06 - 234 598 44
handelsonderneming-eizelinstra.nl
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Wijnjewoude wint finale Pioniers van het Platteland 

VPRO Tegenlicht zocht naar Plattelands Pioniers. Mensen die de kracht van het 
platteland inzetten voor een duurzame toekomst. In eerste instantie werden er 75 
landelijke projecten geselecteerd. Zaterdag 25 mei presenteerden 5 finalisten in de 
voormalige DRU-fabrieken in Ulft hun inzending. De jury bestond uit Bettina Bock,
hoogleraar ” inclusieve plattelandsontwikkeling”, Hamit Karakus, directeur 
Platform31, een kennisorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling en Karel 
Smouter, journalist bij o.a. Algemeen Dagblad. 
En de winnaar werd WEN en dus mogen Frans Pool en Pieter de Kroon zich 
Plattelandspionier noemen. 

De één leeft vanuit de diepe overtuiging 
dat we moeder aarde moeten 
beschermen. Zijn bedrijf is de eerste 
energie neutrale drukkerij in Nederland. 
De ander wordt gedreven door het 
verlangen naar een samenleving waarin 
alle mensen goed gedijen en zich 
kunnen ontwikkelen. Samen met de 
overige bestuursleden en veel mensen 
uit het dorp werken ze aan ons ideaal: 
Wijnjewoude energieneutraal in 2015. 
En dat willen we in Wijnjewoude samen 
bereiken. Pieter de Kroon verwoorde het 
in de finale: “Frans is geïnspireerd door 
de Bijbel, ik ben al 50 jaar lid van het 
humanistisch verbond. En dat leidt niet 
tot verwijdering, maar ons gezamenlijk 

doel verenigt ons. Iederéén in het dorp 
draagt naar vermogen bij met besparen 
en met het opwekken van groene 
stroom. En als het lukt worden de 
boeren door mestvergisting straks onze 
belangrijkste energieproducent.” Een 
prachtige erkenning voor de misschien 
wat eigenzinnige Wijnjewoudster 
aanpak met als motto: SAMEN maken 
we Wijnjewoude Energieneutraal. 

De prijs is een VPRO documentaire. 
Dus je ziet er nog meer van. 
Voor meer info en een filmpje van de 
pitch van beide mannen zie 
www.wen.frl.

Bericht van de Werkgroep Verkeer & Veiligheid 
Basisscholen doen mee en meten 
verkeerssnelheid 
Vrijdag 7 juni aanstaande, organiseert de 
werkgroep Verkeer en Veiligheid van 
Plaatselijk Belang, in samenwerking met 
Gemeente, Politie en Veilig Verkeer 
Nederland, in de ochtend enkele acties, om 
aandacht te vragen voor ons gedrag in het 
verkeer.  

Er zijn namelijk nog steeds 
verkeersdeelnemers die, wellicht onbedoeld, 
harder rijden dan is toegestaan en daardoor 

de veiligheid én de leefbaarheid negatief beïnvloeden. De schooldirecties van de beide 
basisscholen hebben enthousiast gereageerd en doen mee: circa 100 kinderen van de 
bovenbouw worden bij het project betrokken. 
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Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Tolleane 1  Wijnjewoude  Tel. 06-11292116

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Dundelle
Voor al uw feesten en partijen

Na een leuke activiteit of  een heerlijke wandeling 
 kunt u ook terecht voor een adempauze met 

een kop koffie of een lekker drankje of een versnapering 

Tolleane 26
9241 WH  Wijnjewoude 

E-mail: info@taekemabouw.nl
Website: taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03
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De acties bestaan uit twee activiteiten. Tussen 9 en 11 uur in de ochtend wordt in 
groepen en onder begeleiding van Veilig Verkeer Nederland en Politie, door kinderen 
van groep 7 en 8, met een laser-gun de snelheid van de automobilisten gemeten. Deze 
actie is bedoeld om weggebruikers die harder rijden dan is toegestaan, op ludieke wijze 
hierop te attenderen en hen te vragen voortaan mee te werken aan een veiliger 
Wijnjewoude. 
 
Daarna zal om ca. 11 uur bij de scholen 
aan de Mr. Geertswei, door Veilig 
Verkeer Nederland een remweg 
demonstratie worden gegeven, zodat 
alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 
kunnen ervaren wat harder rijden dan 
30 km betekent voor de veiligheid op 
straat. We hopen dat de ouders komen 
meekijken en we op die manier samen 
in het dorp, ons bewust worden van het 
belang van de maximum snelheid. 
 
De werkgroep heeft verder nog de 
stickeractie in voorbereiding. Op het 
moment van schrijven van dit artikel, zijn 
daarvan de details nog niet bekend. We 
komen daar zo snel mogelijk op terug 
via de aanspreekpunten in de 
buurtverenigingen. 
 
De actie “auto’s op straat, verminderen 
vaart”, is op 9 mei door burgemeester 
Van Selm afgetrapt. Door de gemeente 
zijn suggestie-strepen aangebracht om 
het gedeeltelijk op de weg parkeren te 
stimuleren. Enkele bewoners aan de 
Merkebuorren hebben hieraan al gehoor 
gegeven. Het zou fijn zijn, als we 
allemaal, zoveel mogelijk hieraan 
meewerken. Vooral op plaatsen waar 
voetgangers de doorgang op het trottoir 
bemoeilijkt wordt als de auto helemaal 
op de stoep staat. Mensen met een 
kinderwagen of een rollator, moeten 
daar uitwijken naar de rijweg. Dat is dus 
niet veilig. Een dringend beroep op allen 
aan de Merkebuorren om mee te doen 
en de auto gedeeltelijk op de weg te 
parkeren. 
 
Verder wordt gewerkt aan gerichte 
handhaving door de politie. Zoals ook 

op de jaarvergadering van Plaatselijk 
Belang is gedemonstreerd, krijgt de 
politie steeds beter inzicht in de 
momenten en locaties waar te veel te 
hard wordt gereden. De werkgroep heeft 
in het overleg met de politie en 
gemeente, de snelheidscontrole weer 
op de agenda gekregen en de eerste 
bewijzen van de handhaving op 
snelheidsovertredingen op de 
buitenwegen zijn al geleverd. Er was 
sprake van forse boetes en zelfs van het 
innemen van een rijbewijs en het aan de 
kant zetten van auto’s. Laten we ons er 
van bewust zijn, dat de 
snelheidsbeperkingen er niet voor niets 
zijn. 
 
Naast verkeersveiligheid is ook de 
leefbaarheid van belang. Want bij 
harder rijden neemt het geluid enorm 
toe, vooral over de graskant klinkers op 
Weinterp en Mounleane en op de oude 
klinkerweg van Wijnjewoude naar 
Bakkeveen. Je aan de snelheid houden, 
betekent veel winst voor de 
aanwonenden. Daarmee rekening 
houden, moet toch niet zo moeilijk zijn. 
En als we eerlijk zijn, wat levert het 
harder rijden dan 60 km nu eigenlijk 
voor tijdwinst op? 
 
Laten we ons bewust zijn van ons 
gedrag en samen werken aan een 
veiliger en leefbaarder Wijnjewoude 
voor iedereen.  
 
Namens de Werkgroep Verkeer & 
Veiligheid 
Arie van Dijk
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                                                                    voor al uw tegelwerk:  www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl
                                                                                                            info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl
                                                                   tel 06-53674098              Wijnjewoude
                                                                   voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

Mounleane 3a
9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl
www.hytexfashion.nl

Hytex Fashion B.V.HF socks, underwear, accessoires

Boomkwekerij    
Johan Meinsma
06 291 906 86

info@boomkwekerij.johanmeinsma.nl

Hotel & Restaurant de Stripe

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

www.destripe.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m zondag vanaf 9.00 uur.

Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden,

kijk op www.destripe.nl/afhaalmenu voor verdere informatie!!

www.destripe.nl (0516) 54 12 15 info@destripe.nl

hotel

Restaurant
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Pinksterfeest 316 
 
Van 7 t/m 10 juni 2019 organiseert Pinksterfeest 
316 in Wijnjewoude een sprankelend 
programma voor jong en oud van vrijdagavond 
tot en met maandagochtend. 
 
 
Thema 2019: Zie, Ik ben met jou! 
Deze woorden gaf Jezus mee aan zijn discipelen toen Hij hen uitzond, de wereld in, om 
aan alle mensen het goede nieuws van de komst van Christus te vertellen. Wat een 
bemoediging en kracht gaat uit van deze belofte!  
 
Programma 
De overkoepelende stichting Unite in Christ verbindt dit jaar tijdens het Pinksterweekend 
alle onderdelen met elkaar. De Noordermannen doen de aftrap op vrijdagavond, waarbij 
tegelijkertijd ook een vrouwenprogramma start. De jongeren en tieners starten met Meet 
& Greet. Voor de bovenbouw van de basisschool is er een filmavond. Voor de jongere 
kinderen start het programma op zaterdagochtend. Zondagmiddag vieren zij het 
Pinksterfeest met elkaar met kindertheater Simon en Zo. Op zondagmiddag presenteren 
de andere onderdelen van de stichting zich tijdens een breed scala aan 
verdiepingsmomenten.  
 
Het complete programma vind je op https://www.pinksterfeest316.nl/timetable. 
De toegang is helemaal gratis, net als de kinderoppas en het parkeren. Bij de 
samenkomsten voor volwassenen wordt gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten. 
 
Vrijwilligers 
De hele organisatie wordt gedaan door vrijwilligers. Wil jij hier je talenten inzetten? Dat 
kan voor een paar uur of een paar dagen of het hele jaar door.  
Meld je aan op de website https://www.pinksterfeest316.nl/meewerken. 
 
Kamperen 
Kom je meerdere dagen op Pinksterfeest316 en ben je op zoek naar een slaapplek? Op 
het Pinksterfeestterrein kun je ook kamperen. Opgeven kan via de website: 
https://www.pinksterfeest316.nl/kamperen. 
 

Bijbelklas 
 
De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Velen in ons dorp hebben zo'n boek in 
huis of op hun smartphone. Met enige regelmaat lees je iets daarvan. Soms doet het je 
goed, een ander moment roept het vragen op. Voor mensen die meer willen leren over 
dit boek wordt er in juni een korte, vrijblijvende (!) bijbelklas georganiseerd. Op de 
dinsdagen 4, 11 en 25 juni ben je welkom van 20.15 - 21.30 uur in de kerk van 
Weinterp, Tsjerkereed 2. In dit mooie gebouw dat historie uitademt, staat de koffie voor 
je klaar. We gaan samen in een kring lezen, bespreken en ontdekken. De leiding van 
deze avonden is in handen van Michel van Heijningen van de Hervormde Gemeente. 
Wil je vooraf wat vragen, dat kan via 06-25297564. Wanneer je geen Bijbel hebt, kan je 
deze tijdens deze bijbelklas kosteloos ontvangen.  



12

Programma Dorpsfeest 12 t/m 15 juni 
 
Woensdag 12 juni 
19.00 uur | Levend Tafelvoetbal 
We trappen het feest sportief af met een levend tafelvoetbaltoernooi. Teams bestaan uit 
7 personen, waarvan tenminste 2 dames. Inleg is €10,- per team. Leeftijd is 12+. Inloop 
is 18.45 uur en we beginnen om 19.00 uur. Geef je dus snel op en voorkom 
teleurstelling! 
 
Mocht je je niet zo thuis voelen in het spel, dan kom je natuurlijk je dorpsgenoten 
aanmoedigen onder het genot van een lekker drankje….. 
 
Donderdag 13 juni 
10.00 uur | Scholenactiviteit 
We beginnen de donderdagochtend met een spelletjesochtend voor de peuterspeelzaal 
en onderbouw van de basisscholen. De scholen hebben hiervan een speciale 
uitnodiging ontvangen waar meer informatie over deze ochtend in staat. 
 
In de middag is het de beurt aan de kinderen van de bovenbouw van de basisscholen. 
Ook zij hebben informatie van ons via de school ontvangen.  
 
19.00 uur | buurtenactviteit 
Er wordt ook dit jaar tijdens de 6-kamp weer gestreden om de wisselbeker ‘op handen 
gedragen’! En wel op donderdagochtend tijdens een nieuwe editie van de 6-kamp. We 
beginnen om 19.00 uur De inloop is vanaf 18.45 uur op het feestterrein. Inleg is €10,- en 
je buurtgebonden team bestaat uit 6 personen waarvan tenminste 2 dames. Ook voor 
deze activiteit is de minimumleeftijd 12 jaar oud.  
 
Voor en na de prijsuitreiking in de tent wordt de avond muzikaal omlijst door 
VanGeeft’m. Na de prijsuitreiking vindt de loting voor de playbackshow plaats. We willen 
daarom verzoeken dat er van iedere act tenminste 1 persoon of afgevaardigde 
aanwezig is.  
 
Vrijdag 14 juni 
10.00 uur | Bingo 
De niet meer zo geheime tip van het dorpsfeest: de Bingo-ochtend voor jong en oud. 
Onder het genot van een kopje koffie en de klanken van Trekzakgroep Wijnjewoude 
houden we diverse bingo rondes. De entree (voor de bingo en de koffie) is €5,-. De 
hoofdprijs wordt dit jaar beschikbaar gesteld door Airemotion Ballonvaarten te 
Donkerbroek. 
 
17.00 uur | Mini Playbackshow 
Dat er veel aanstormend talent in Wijnjewoude zit, wordt jaar op jaar bewezen in de mini 
playbackshow! Ook dit jaar laat de basisschooljeugd de tent weer beven! Presentatie 
door Aline Stroetinga - van der Veen 
 
20.00 uur |   
Om 20.00 uur brandt de strijd los. Wie trekt er alles uit de kast, wie laat zich van z’n 
meest creatieve kant zien en gaat er dit jaar vandoor met de hoofdprijs? Presentatie 
door Aline Stroetinga – van der Veen 
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22.30 | DJ Fireking 
Na alle inspanningen kunnen nu alle remmen los op de muziek van DJ Fireking. Let op! 
Na 0.00 uur is er nog een verrassingsact! Toegang is vrij. 
 
Zaterdag 15 juni 
14.00 - 18.00 uur | Familiemiddag  
In de tent en op het feestterrein zijn er volop activiteiten voor het hele gezin. In de vorm 
van een fancy-fair zullen we er een geweldige middag van maken. Ook worden er 
workshops gehouden. 
 
22.00 uur | Alice Springs 
Alice Springs is de Feest/Folk act van Nederland, ontstaan in de rokerige kroegen in het 
noorden van het land en doorgegroeid naar de grote podia van Nederland: MainStage 
Oerrock, Glemmer, Noppop, Spijkerpop, Veenhoop Festival en vele andere festivals en 
feesttenten! 
 
Bij goed weer gaan om 20.00 uur de luchtballonnen de lucht in! 
 
De tent is open vanaf 20.00 uur. In het voorprogramma en tijdens de pauzes van Alice 
Springs wordt de muziek verzorgd door DJ Fireking. 
 
 
 
 
 

Help LONGA 
 
 
 
 
 
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 vier personen, waarvan er twee na het seizoen 
afscheid nemen. Er zitten dan geen Wijnjewoudsters meer in het bestuur. 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  06 – 23 64 10 66 (Anneke Atsma) 
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Geef de pen door 
 
 
Wat leuk dat ik de pen krijg van Femke! Een mooie manier om 
mezelf als kersverse bewoner van Wijnjewoude voor te stellen. 
 
Ik ben Elly Weening (bijna 40, maar nog niet helemaal..), getrouwd 
met Johannes Weening en samen hebben we drie dochters, Niesje, 
Marthe en Jente. We wonen sinds november 2018 op Weinterp 39 
en genieten volop van deze prachtige plek. 
 
Ik ben opgegroeid in Haulerwijk en ben, 
nadat ik trouwde, naar Ureterp verhuisd. 
Daar hebben we twintig jaar gewoond. 
Het is altijd onze droom geweest om 
meer buiten het dorp te wonen en na 
een poos zoeken vonden we deze 
mooie droomplek in Wijnjewoude. 
 
Toen de kinderen nog jonger waren ben 
ik voornamelijk thuis gebleven om het 
reilen en zeilen van de opvoeding en het 
huishouden op me te nemen. Maar de 
kinderen zijn inmiddels hele dames van 
20, 18 en 14 jaar en gaan natuurlijk 
steeds meer hun eigen gang. Met de 
zelfstandigheid van de kinderen in het 
vooruitzicht ben ik de uitdaging 
aangegaan om op 36-jarige leeftijd nog 
met een opleiding te gaan starten.  
 
Vorig jaar februari heb ik mijn diploma 
gehaald als persoonlijk begeleider in de 
maatschappelijke zorg. Sinds juni heb ik 
een baan bij een zorgboerderij in 
Terwispel. Daar begeleid ik vier 
jongeren met autisme en een licht 
verstandelijke beperking. Ik heb het 
daar enorm naar de zin en heb vorige 
week een jaarcontract getekend. 
 

Mijn grote hobby is muziek maken. Toen 
ik 10 jaar was kreeg ik een oude 
trompet van mijn Pake in handen 
gedrukt, met de opdracht binnen een 
week ‘altijd is Kortjakje ziek’ te moeten 
kunnen spelen. En ik ben nooit 
opgehouden met musiceren. Inmiddels 
speel ik bij een Brassband op de bugel. 
Een prachtig instrument met een mooie 
warme klank.  
 
Verder houd ik veel van lezen, schrijf 
soms zelf een gedicht en ga ik zo nu en 
dan een rondje hardlopen. Ook het 
tuinieren heb ik opgepakt sinds we in 
Wijnjewoude wonen. Al ben ik nog een 
beginner.... in de toekomst lijkt het me 
leuk om een eigen moestuin te hebben. 
Daar hebben we hier alle ruimte voor. 
 
Zoals eerder genoemd genieten we 
volop van deze prachtige plek en hopen 
we hier nog vele jaren met plezier te 
wonen. We zijn hartelijk ontvangen en 
wonen in een mooie omgeving met fijne 
buren. Tijdens een nieuwjaarsborrel heb 
ik al kennis mogen maken met alle 
buren die rondom de kerk wonen. Daar 
heb ik Marion Pannenkoek ontmoet. Ik 
geef graag de pen aan haar door! 
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3 Provinciën Fiets-3-daagse 
 
Beleef de 3 Provinciën per fiets van woensdag 26 t/m vrijdag 28 juni 2019. 
 

 
 
In 2019 wordt de 6e aflevering gehouden van de 3 Provinciën fiets-3-daagse. Voor het 
luttele bedrag van € 6,- (bij voorinschrijving) ontdek je in 3 dagen mooie plekjes en 
routes van 3Provinciënland, het gebied in een grote cirkel rond het punt waar de 
grenzen van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe samenkomen.  
 
Elke dag vertrek je vanuit Bakkeveen en 
wordt je een gevarieerde route 
aangeboden. Je zult verbaasd zijn over 
de verschillende landschappen die je 
aantreft. In elke provincie heb je 
bovendien de mogelijkheid uitleg te 
krijgen bij een markant gebouw, de 
geschiedenis van een gebied of de 
werking van een bedrijf. 
 
Je kunt kiezen uit 3 afstanden: 30, 40 en 
60 km. En dit alles voor maar € 6,-, na 1 
juni bedragen de kosten € 7,50. Ook is 
het mogelijk je voor 1 of 2 dagen in te 
schrijven, alle informatie vind je op 
https://fiets.3beleef.nl. Alle routes zijn 
voorzien van pijlen: je kunt nu nog meer 
van de omgeving genieten. Start en 
finish zijn bij zwembad Dúndelle in 
Bakkeveen. 

 
De organisatie van de fietstocht is in 
handen van de vrijwilligers van TIP - 
3Provinciënland, vroeger het VVV-
kantoor, te Bakkeveen. Vorig najaar zijn 
de routes al verkend door zes personen 
en afgelopen maand zijn de puntjes op 
de “i” gezet. “We kennen de omgeving 
erg goed en hebben goede contacten. 
We hebben er plezier in je drie dagen te 
laten genieten van de afwisselende 
omgeving”, aldus één van hen. TIP is 
bereikbaar via email tip@bakkeveen.nl 
en eventueel telefonisch gedurende de 
openingstijden van de kiosk: tel.: 0516-
541066. 
 
Data in 2019: woensdag 26, donderdag 
27 en vrijdag 28 juni. Meer informatie en 
inschrijven: https://fiets.3beleef.nl. 
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Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

woensdag

Schilderwerk binnen en buiten

Kleuradvies

Wandafwerking

Restauratiewerk

Merkebuorren 79

9241 GC Wijnjewoude

Tel.: 06 - 428 14 729

Voor al uw:

5 jaar gratis service
vraag naar de voorwaarden.

0516 745 020
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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: 
E-mailadres: secretariaat.wto@hotmail.com | Telefoon: 06-57032784 
Website: www.wtopsterland.nl | Facebook: Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland 
 
 
 

Handwerkgroep “Nepal" ‘t Wâldhûs 
 
Ons handwerkseizoen is weer voorbij! Wij hebben het met 
een gezellige morgen in het Wâldhûs afgesloten, met 
daarna nog een heerlijk diner bij de familie Van Dijk. Daar 
werden de dames allemaal nog voorzien van een 
bloemetje voor het vele werk dat ze hebben gedaan. Er 
was een extra bloemetje voor de familie Van Dijk als dank 
voor het verzorgen van het lekkere diner. Een ieder werd 
een heel goede zomer toegewenst. 
 
We zijn van plan om de 2e donderdag van september 
weer te starten.  
Groetjes Janke Jongsma en Froukje Pera 
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Avond-4-daagse Bakkeveen 
 
Voor jong en oud! 
Van woensdag 12 t/m zaterdag 15 juni 2019 
 
In 2019 wordt de avond-4-daagse van 
Bakkeveen alweer voor de 64e keer 
gehouden.  Elke avond wandel je 
traditiegetrouw door een mix van 
natuurgebieden en privé-terreinen, 
bossen, weilanden en heidevelden 
wisselen elkaar af en soms over een 
stukje straat. Het is voor de organisatie 
een voorrecht dat particulieren (vaak 

landbouwers) snel toestemming geven 
om de deelnemers eenmalig over hun 
terrein te laten wandelen, wat voor een 
nog grotere afwisseling zorgt. In de 
routes worden elk jaar ook enkele van 
de buurdorpen aangedaan: Waskemeer, 
Wijnjewoude, Siegerswoude en dit jaar 
waarschijnlijk een stukje Zevenhuizen. 

 

 
 
Er doen scholen mee uit waarschijnlijk 11 dorpen, met ongeveer 1000 kinderen en hun 
begeleiders. Steeds meer volwassenen wandelen mee, zij  kunnen meteen als eersten 
om 18.00 uur starten of na de laatste groep scholieren om 18.30 uur. Er is keuze uit drie 
afstanden: 5, 10 en 15 km. De 15 km is speciaal voor de wat meer ervaren wandelaar. 
 
Maak ’s avonds even een lekker 
ommetje in de omgeving waarbij je ook 
over terreinen loopt waar je normaal 
gesproken niet komt! Gezond en 
genieten tegelijkertijd.  
Even opletten: honden mogen niet mee, 
dit omdat de routes ook over beschermd 
gebied en privéterrein voeren. En elke 
avond onderweg een traktatie. 

 
De routes zijn voorzien van pijlen. Op de 
laatste avond (de zaterdag !) zijn er 
natuurlijk weer diverse muziekkorpsen 
die je verwelkomen. De kosten 
bedragen € 5,- p.p. voor vier dagen 
wandelen met ontvangst van een 
medaille! Meer info en voor-inschrijven: 
www.bakkeveen.nl/wandel  
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Prikbord 
 
 
Hallo, 
 
Ik ben op zoek naar een 
kindvriendelijke oppasser. Mijn 
telefoonnummer is: 06-36246671. 
 
Alvast bedankt, Estela Martina. 

 Beste inwoners van Wijnjewoude,  
ik verzamel oude producten van 
Zwitsal.  
 
Komt u bij het opruimen van uw zolder 
misschien nog spullen tegen en 
gebruikt u deze niet, neem dan even 
contact met mij op. 
 
Telefoonnummer: 0516-481048. 
Vriendelijke groet van Tjitske Oedzes   
Bremerheide 11 
 

 

 
 
Longfonds 
collecte 
 
In de week van 13 
t/m 18 mei heeft in 
Wijnjewoude de 

Longfonds-collecte weer 
plaatsgevonden. Dit heeft een 
totaalbedrag van € 854,46 
opgebracht. Namens het Longfonds 
en de collecte-organisator, alle 
gevers en collectanten bedankt voor 
de giften en de inzet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Douwe de Ruiter 

 
 
Voor de collecte Beatrix fonds – spierfonds zijn we op zoek naar iemand die de collecte 
voor Wijnjewoude wil coördineren. Heeft iemand hiervoor belangstelling? Voor 
inlichtingen graag contact opnemen met: Joke Jakobs, tel.: 0516-481444. 
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In gesprek met Staatsbosbeheer 
 

 
 
Dennis Benedictus, teamleider 
Staatbosbeheer (SBB), beheerseenheid 
Zuidoost Friesland komt donderdag 13 juni, 
20.00 uur, in Dúndelle, Mjûmster Wei 16, 
9243 SK Bakkeveen. 
 

 
Naar aanleiding van de voorgenomen 
kap en de reeds uitgevoerde 
kapwerkzaamheden door 
Staatsbosbeheer rond Bakkeveen heeft 
de Natuerferiening Bakkefean e.o. 
(NFB) kritiek geuit op Staatbosbeheer 
(SBB). Rond de Duurswouder Heide zijn 
momenteel zeer veel bomen geblest, 
hetgeen betekent dat zij zullen worden 
gekapt. Ook in andere bossen rond het 
dorp is veel gekapt door SBB. 
 
Over de kritiekpunten is door enkele 
leden van de bomenwerkgroep een 
gesprek gevoerd met Staatbosbeheer. 

Wat de bezwaren zijn vanuit de 
Natuerferiening is al eerder in de 
Slûswachter  beschreven (april 2019). 
Dennis Benedictus, teamleider Zuidoost 
Friesland, heeft zich nu bereid verklaard 
in Bakkeveen te komen praten over de 
complexiteit van natuurbeheer, onder 
andere in de bossen rond Bakkeveen.  
 
Er zal alle gelegenheid zijn voor de 
aanwezigen om met de teamleider in 
gesprek te gaan. 
 
Claartje Slofstra 

 
 
 

Uitslag schutjassen 
 
3 mei 2019, 16 deelnemers 
 
1e winnaars: Geert Post & Kees  
  Stalenhoef 
2e winnaars: Anko van Bruggen & Oene 
  Veenstra 
1e verliezers: Aalzen Postma & Durk van 
  der Veen 
2e verliezers: Eelco Drent & Henk  
  Posthumus 
1e poedel: Berend Joustra & Jan  
  Posthumus 
2e poedel: Jeen Posthumus & René 
  Seefat 

Eindstand: 
 
1.   Anko van Bruggen  54 punten 
2.   Aalzen Postma  45 punten 
3.   Henk Posthumus  43 punten 
4.   Durk van der Veen  41 punten 
5.   Geeuwke Posthumus 38 punten 
6.   Eelco Drent  37 punten 
7.   Kees Stalenhoef  37 punten 
8.   Oene Veenstra  35 punten 
9.   Marco de Haan  32 punten 
 

 
Overige deelnemers 30 punten of minder. 
Hierbij willen wij Anko van Bruggen feliciteren met de eerste prijs !!  
Voor Anko al de vierde keer dat hij het schutjassen heeft gewonnen. 
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Rommelmarkten 
5 juni van 14.00 – 18.00 uur 
19 juni van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt) 
3 juli van 14.00 – 18.00 uur 
17 juli van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt) 
7 augustus van 14.00 – 18.00 uur 
21 augustus van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt) 
4 september van 14.00 – 18.00 uur 
2 oktober van 14.00 – 18.00 uur 
 
Een rommelmarkt geeft altijd veel gezelligheid. De een is op zoek naar iets speciaals en 
een ander biedt spulletjes aan die hij of zij niet meer nodig heeft of staat er met een 
stand van zelfgemaakte creatieve spullen. 
 
De kosten per staanplaats zijn € 4,- en reserveren is niet nodig. Het terrein gaat een uur 
voor aanvang van de rommelmarkt open voor de standhouders. 
 
 
 
Avondfiets4daagse 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
Jullie fietsen toch ook mee op 9, 10, 11 en 12 juli 2019 !!!! 
 
De fietsavondvierdaagse begint dit jaar op dinsdag 9 juli. U kunt vier avonden genieten 
van prachtige fietsroutes met afstanden van 25 tot 30 km. Natuurlijk kunt u ook één of 
twee avonden mee fietsen. Er kan worden gestart bij restaurant De Stripe, Duerswâld 
23 in Wijnjewoude tussen 18.30 uur en 20.00 uur. 
 
De fietsavondvierdaagse is echt een 
aanrader, een fietstocht voor jong en 
oud. Onder het motto: bewegen is 
gezond, hopen we dat veel mensen op 
de fiets stappen en genieten van deze 
mooie fiets4daagse. We zien jullie graag 

op dinsdag 9 juli bij de Stripe voor de 
eerste prachtige fietstocht. 
Voor overige inlichtingen kunt u terecht 
bij mevrouw G. van Veen, tel.: 0516-
481432. 

  



22

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Bezoek- en postadres

MFC “De Swingel”

Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur.

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 

van 8.00 tot 17.00 uur.  op nummer 06 - 12 548 683

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 
- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes

 

Wolverlei 5   9241 ER  Wijnjewoude Tel.: 06 - 23 67 77 46

info@hofsteebouw.nl                         www.hofsteebouw.nl

Tjalling Harkeswei 90
9241 HM Wijnjewoude

T: 06 11 43 51 67 / 06 16 93 69 52
M: jelmer@kraanverhuurjposthumus.info
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Nieuws van LONGA 
 
Hélène Fries kampioen 
Zaterdag 11 mei werd in Franeker het Fries Kampioenschap turnen georganiseerd voor 
turnsters in de leeftijdscategorie pupil 1 t/m jeugd 1 uitkomend in D2 / D3 of D4. Namens 
LONGA hadden Rixt Heida, Esmee Balm, Lotte Nieveen en Hélène Oosterhof zich 
hiervoor rechtstreeks geplaatst nadat ze bij de plaatsingswedstrijden 2x met eremetaal 
naar huis gingen. Hélène wist net zoals bij de plaatsingswedstrijden de concurrentie 
achter zich te laten en werd hiermee Fries Kampioen! Rixt, Esmee en Lotte turnden ook 
heel strak en behaalden alle 3 een top-10 positie. 
 

 
 
Dagmar wint zilver op het FK 
Zaterdag 18 mei mochten de turnsters in de leeftijd van 6, 7 en 8 jaar hun FK turnen in 
Sneek. Namens LONGA had Dagmar van Hees zich hier voor geplaatst in de categorie 
pre instap 2 D5. Dagmar wist een ijzersterke vloeroefening neer te zetten en ook bij 
sprong en brug kreeg zij hoge punten voor haar strakke optreden. Helaas moest ze de 
balk 1x vroegtijdig verlaten maar wist haar oefening wel heel netjes af te maken. Alle 
punten bij elkaar opgeteld leverde een zilveren medaille op. 
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Schilderij ‘het pannetje van Wijnjewoude’ 
van Willem Groenewoud 

 

 
 
Dit schreef Willem Groenewoud, fijnschilder (woonachtig in Heeten): 
“Tijdens een van onze oppasvakanties in Wijnjewoude vond ik in de bagger van een 
uitgebaggerde sloot aan de Jan Hofswykweg een oud braadpannetje. Een tweetal weken 
later heb ik met een greep de bagger nog eens omgewoeld om te kijken of er nog meer te 
vinden was. Ik vond toen glasscherven, een heel oud flesje (bier?), een porseleinen isolator, 
enkele glazen stuiters en zelfs een paar gesmede spijkers. Thuis gekomen heb de 
voorwerpen op een plank gelegd. Wat eierschalen en een oude lepel maakten het tot een 
fraai stilleven’. Zie website: https://willemgroenewoud2.nl (tik op –stillevens nr.6)”. 
 
Dit is heel bijzonder dat je als redactie van 
de Bân zo’n mail binnenkrijgt. Gelijk 
gekeken op de website van Willem 
Groenewoud en dan zie je dat deze 
kunstenaar prachtige schilderijen maakt. 
Maar dan komt de vraag naar voren wie is 
Willem Groenewoud.  
 
Willem Groenewoud is fijnschilder en 
woont in Heeten. Dochter Elleke met haar 
gezin woont in Wijnjewoude en zodoende 
is deze kunstenaar hier regelmatig te 
vinden. 
Willem kwam via zijn opleiding aan de 
kweekschool in aanraking met 
verschillende teken- en 
schildertechnieken. In 1979 nam hij deel 
aan de nationale kopieerwedstrijd te 
Bunnik. Zijn werk ‘de violist’ (een kopie 
naar Adriaen van Ostade) werd bekroond 

door de bekende kunstschilder Carel 
Willink en Sylvia Quiël. Na dit succes 
volgde hij zijn eigen weg in de 
schilderkunst. Zo ontstonden talloze 
stillevens, landschappen, portretten, 
schilderijen van planten en dieren maar 
ook werken die gekenmerkt worden door 
een sociaal/ maatschappelijk element 
zoals het bekende schilderij ‘Vijf voor 
twaalf’ (opwarming van de aarde), ‘Why’ 
(aanslag Twintowers), ‘Drijfvuil’ 
(Opsterlandse Compagnonsvaart), ‘The 
elephant trousers’ (aandacht voor de 
gekwelde mens) en het pas gemaakte 
schilderij ‘de schreeuw’ (aandacht voor de 
boerenbevolking). Met zijn serie ‘de 
toekomstige mens’ werpt Willem 
Groenewoud zelfs een blik in de verre 
toekomst! 

Klaske 
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Vraag een vrijwilliger! 
 
Heeft u een luisterend oor nodig? Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Of heeft u 
hulp nodig, omdat u iets niet meer zelf kunt? U hoeft niet altijd meteen een beroep te doen 
op professionele ondersteuning. In Opsterland zijn er veel vrijwilligers actief die graag iets 
voor hun medemens willen betekenen. Zo zijn er in de meeste dorpen 
dorpssteunpunten, waar u terecht kunt met uw vraag. Maar u kunt ook rechtstreeks 
terecht bij bijvoorbeeld Humanitas, De Zonnebloem, kerken, de Plusbus of de VPTZ. Op 
www.opsterland.nl/zorgvoorelkaar vindt u de compleet overzicht van vrijwillige 
organisaties en wat zij voor u kunnen doen.  
 
We lichten een aantal organisaties uit: 
˗ De Zonnebloem organiseert activiteiten en gaat op bezoek bij zieken en mensen met 

een fysieke beperking. Er zijn groepsactiviteiten, maar vrijwilligers gaan ook één-op-
één met u op pad, naar bijvoorbeeld het theater of gewoon voor een gezonde 
wandeling. 

˗ Bij Humanitas kunt u terecht met verschillende vragen. Bijvoorbeeld als u hulp nodig 
heeft met uw administratie of tijdelijk een maatje zoekt die u weer op weg kan 
helpen. Humanitas organiseert ook Kindervakantieweken en een Sinterklaasactie 
voor kinderen van ouders die dit zelf niet kunnen betalen. 

˗ De VPTZ verzorgt ondersteuning voor wie in de laatste levensfase verkeert en thuis, 
in een tehuis of het hospice wenst te sterven. De hulp die deze goed opgeleide 
vrijwilligers kunnen bieden, is aanvullend op de mantelzorg en professionele zorg. 

 
Lukt het u niet om er samen met vrijwillige ondersteuning of hulp uit te komen? Leg dan 
uw situatie voor aan het Gebiedsteam. De consulenten geven u informatie, advies en 
kunnen professionele ondersteuning regelen als dat nodig is. Bel op werkdagen tussen 
09.00 en 12.30 uur met het Gebiedsteam via (0512) 386 222 of stuur een mail naar 
gebiedsteam@opsterland.nl.  
 
 
 

Open Tuin 
 
In het weekend van 29 en 30 juni aanstaande staat het 
tuinhek van de Hartstún (Jan Hofswijk 1 in Wijnjewoude) 
weer open. U bent van harte welkom van 10.00 uur tot 
17.00 uur om eens een kijkje te komen nemen in de tuin 
die van de weg af niet zichtbaar is. Dus laat u verrassen. 
 
In de tuin zijn niet alleen planten, struiken en bomen te 
zien, maar ook diverse dierverblijven met vele soorten 
pluimvee. Achter de tuin ligt de geitenwei met de dobbe. 
En er is ook koffie of thee verkrijgbaar. 
 
Er zijn in de regio nog meer tuinen te bewonderen. Kijk op 
http://drachten.groei.nl en u ziet waar u nog meer terecht 
kunt. 
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Tel: 06-54272376 

b.g.g. 0516-471276

info@egbertdeboer.nl

www.egbertdeboer.nl    

Mounleane 2-4
9241 HA  Wijnjewoude
Tel.: 0516 - 48 12 61
Fax: 0516 - 48 13 97

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

GFHGFH

www.gfh.nl

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66
www.sannederee-dietist.nl
info@sannederee-dietist.nl
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Massage RAAKT in Wijnjewoude 
 
Iedereen loopt spanningen op, maar hoe laat je ze weer los? Op welke manier kun je 
bijdragen aan een beter welbevinden in allerlei verschillende situaties? Deze vraag hield 
me in eerste instantie vooral bezig rond onze (pleeg)kinderen, waardoor ik besloot een 
cursus kindermassage te volgen. Ik merkte dat aanraking zo’n grote kracht heeft en was 
verwonderd over het effect hiervan op lichaam en geest. Door te masseren wordt het 
zelfherstellend vermogen van het lichaam 
geprikkeld. Het maakte dat ik de smaak te pakken 
had en meer wilde leren, de opleiding 
Sportmassage volgde, als ook 
Ontspanningsmassage en Stoelmassage. 
 
Sinds een half jaar heb ik een praktijk aan de 
Dopheide en heb ik al veel mensen mogen helpen 
met een stuk ‘ontspanning’. Bij sportmassage om te 
zorgen voor een betere doorbloeding van de 
spieren en het afvoeren van afvalstoffen wat helpt 
bij het voorkomen van blessures en bij het herstel 
ervan. Bij ontspanningsmassage is het vooral fijn 
om even uit je hoofd in je lichaam te komen. We 
vragen tegenwoordig veel van onszelf, we zijn druk 
met gezin, familie, werk en hobby’s. Hierdoor zijn er 
soms maar weinig momenten van rust en 
momenten voor jezelf. Een massage kan een 
heerlijk oplaadmoment zijn, het verlaagt je stress en verhoogt je energie. 
 
Ik kan er nog wel veel meer over vertellen, wilt u/jij meer weten dan verwijs ik naar mijn 
facebookpagina Massage RAAKT, of naar de website www.massage-raakt.nl.  
Zaterdag 15 juni sta ik met de massagestoel op de Family Fair op het dorpsfeest!  Met 
een leuke actie kunt u dan kennismaken met massage RAAKT! 
 
Massage RAAKT, Massage helpt je vooruit!  
Johanna Klooster, Dopheide 2 Wijnjewoude, tel.: 06-27329319 
 
 
 

Inloopochtend Café van der Weij 
 
Het begint vorm te krijgen! Het aantal 
bezoekers van de inloopochtend bij café 
Van der Weij neemt gelukkig toe. 
Donderdag 13 juni is de volgende 
ochtend dat de mensen van 60+, die er 
even uit willen, kosteloos een kopje 
koffie, thee, frisje of iets anders kunnen 
komen nuttigen. Ook deze ochtend is er 
weer de mogelijkheid voor een praatje, 
spelletje of gewoon even lekker zitten. Ik 

hoop dat het stijgende aantal zal blijven 
groeien. Misschien mogen we deze 
ochtend de zon begroeten en kunnen 
we gebruik maken van het terras. Ik 
hoop u graag weer te mogen begroeten! 
En ook nu geldt weer dat iedereen als 
begeleiding welkom is om deze ochtend 
weer tot een succes te maken. 
Met groet, Dennis
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Roefeldei 2019 
 
Roefeldag komt van het Belgische woord 'roefelen', wat 'snuffelen' of 'ontdekken' 
betekent. Op deze dag kunnen kinderen 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 volwassenen daar nou zoal de hele dag doen. 
 
De Roefeldei 2019 was op donderdag 16 mei weer een 
groot succes, dankzij alle deelnemende bedrijven en 
vrijwilligers. Negenentwintig kinderen uit groep 8 (11/12 
jaar) van de beide basisscholen bezochten 15 bedrijven en 
organisaties in en rond Wijnjewoude. Het was ook dit jaar 
weer een boeiende en leerzame dag voor de kinderen die 
bij de bedrijven mee mochten helpen, of daar andere 
nieuwe ervaringen op konden doen.  
   
Het Roefelcomité bedankt onderstaande bedrijven en organisaties voor hun deelname: 
 
Boerderij fam. Meestringa 
Kinderopvang Esther 
Hans Meinsma fietsen 
Frans Pool drukkerij 
Thuiszorg De Friese Wouden 
Peuterspeelzaal De Telle 
Bakkerij Van der Molen 
Zeepfabriek Wijnjewoude 

Supermarkt Poeisz in Bakkeveen 
Hotel-restaurant De Stripe 
Kapsalon Mettie 
De Wylde Roas Bakkeveen 
Basisschool De Bôge 
Staatsbosbeheer 
Autoservice Auke Pool 
 

 

 
 
En natuurlijk bedanken we ook Diny, Karin, Elleke, Geartsje, Alie en Andrea. Zij waren 
verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen naar en van de bedrijven. 
René Seefat maakte weer prachtige foto´s die te bekijken zijn op www.wijnjewoude.net.  
 
Graag tot de volgende Roefeldag, 
Joke Jakobs en Lydia Huisman 
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Werkgroep Kom erbij 
 

 
Juni 

Spitsmuizen van april hebben al kleinkinderen, 
nu bloeien alle soorten boterbloemen, 

wespen verknagen uw schutting tot papier 
 

 
20 mei, koffie met taart in de tuin van Joop en Margot 
Witlox aan de Jan Hofswyck 1 
De meeste tuinliefhebbers kozen voor de fiets, dat leverde 
een prachtig menselijke lint onderweg. Wat we nooit konden 
dromen, zagen we toen Joop en Margot hun poort openden, 
een paradijs. Na een inleiding van Margot over het ontstaan 
van hun tuin en een beetje geschiedenis, kon het genieten 
beginnen. Allerlei borders, bijzondere hoekjes en hokjes 
deden ons stilstaan van verwondering. Vredig grazende 
schapen en geiten, het geluid van de pauw en andere vogels 
binnen en buiten het gaas deden ons de best wel goed 
gelukte taart vergeten… Toen we aan de terugweg naar huis 
gingen beginnen, deelde Margot, hoe kan het ook anders, 
zakjes zaad uit, mede om ons te attenderen op de Nationale 
Tuinweek van 8 t/m 16 juni, www.groei.nl/tuinweek.  
Margot en Joop bedankt!! Koezaad, we zijn benieuwd.   
 
Fit de zomer in 
17 juni komt Geerte Kwant van Sport in 
Opsterland samen met fysiotherapeute 
Kirsten Wagena van Fitaal Wijnjewoude 
proberen ons in de benen te krijgen. Op 
het programma staat een 
bewegingssessie; oefeningen die te 
maken hebben met het zomerleven. We 
beginnen gewoon om 10.00 uur en 
11.30 weer huiswaarts. 
Bij mooi weer zijn we buiten, in de tuin 
van Veronica en Anton van de 
Wolfshaar (WABE), Merkebuorren 46, 
anders gewoon in De Swingel. Natuurlijk 
starten we met koffie en de gebruikelijke 
cake of koek. 
 
Vooruitblik 
15 juli gaan we fietsen, wat de route 
wordt en waar we koffiedrinken 

vermelden we in de Bân van juli. Voor 
de invulling van de volgende 
koffieochtenden 19/8, 16/9, 21/10, 18/11 
en 16/12 gaan we nog om de tafel. 
 
Kaartenmolen 
Er komt een tweede kaarten kooppunt, 
namelijk in De Swingelhal naast onze 
bank. Dus…heb je kaarten die je niet 
gebruikt? Wij van Kom erbij zijn er blij 
mee. Voor een klein prijsje of misschien 
vrijwillige bijdrage zijn de kaartjes dan 
beschikbaar voor dorpsgenoten om te 
voorzien van lieve, bemoedigende, 
vrolijke, grappige woorden voor andere 
mensen en kinderen in ons midden. 
Want, wat is er leuker dan een kaartje in 
je brievenbus te krijgen? De opbrengst 
die gestaag zal groeien, blijft 
binnenshuis, namelijk in De Swingel.  
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·  Fysiotherapie (ook aan huis)

·  Manuele therapie

·  Nek-, schouder- en arm specialisatie

·  Oefengroepen

·  FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut)

·  ZwangerFit

·  Medical Taping Concept

Fysiotherapie Goren

Vestiging Haulerwijk:   0516-422 761
Vestiging Bakkeveen:   0516-542 246
Vestiging Waskemeer: 0516-422 761

www.fysiotherapiegoren.nl
e-mail:henkgoren@hotmail.com

Afspraak zonder verwijzing mogelijk!
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HOEDAN? 
Ouder worden zonder eenzaamheid, dat 
wil iedereen, maar hoedan? In het kader 
van actieprogramma ‘Een tegen 
eenzaamheid’, vindt in Leeuwarden op 
maandag 3 juni een werkconferentie 
plaats. HoedanLeeuwarden.nl. Het is 
een initiatief van het Ministerie van VWS 
(Volksgezondheid Welzijn en Sport) in 
samenwerking met FNO, de laatste 
hebben met het programma Meer 
Veerkracht Langer Thuis, meer dan 
honderd projecten gerealiseerd rondom 
beweging en eenzaamheid bij 
kwetsbare ouderen.  
UP!, een landelijke beweging rondom 
ouder worden, tekent voor 
samenstelling en realisatie van het 
programma. 
 
Bij het verschijnen van deze Bân is het 
waarschijnlijk te laat om je op te geven 
voor deze gratis toegankelijke 
conferentie, maar gelukkig gaan er al 
veel werkgroepleden en andere 
vrijwilligers naar toe. Rondkijkend op de 

site en in het programma kwam ik heel 
veel mooie initiatieven tegen die 
gebruikt worden in de twee werksessies 
als workshop. Neus ook eens rond, 
misschien inspireert het je tot een 
initiatief in onze buurt. Vertel het, we 
helpen!! 
 
Nuttige informatie voor de 
koffieochtenden 
Iedereen (jonger en wat ouder) is 
welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur en 
voor vragen of ideeën kun je altijd bellen 
met Alie, tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 
06-37552518. 
Denk je aan de financiële bijdrage van € 
2,-? Bovendien geldt altijd, ben je slecht 
ter been en wil je wel graag komen, we 
halen je en brengen je weer thuis! 
Gewoon bellen! 
 
Onderweg treffen we u graag. 
En….vertel het door! 
Namens werkgroep Kom erbij, Lydia 
Huisman 

 
 
 

Ontwikkeling Supermarkt Wijnjewoude 
 
De kip zit nog op haar ei! 

 
Onze supermarkt-kip broedt nog steeds, dit moet wel een 
bijzonder ei zijn… 
 
Er zijn in deze afgelopen maand duidelijk stappen gezet. Op 
verschillende fronten wordt met elkaar gesproken over wat 
mogelijk is, wat kan en waar grenzen liggen voor de bouw van 
een nieuwe supermarkt. Nu, eind mei, is dit overleg tussen 
ondernemer, gemeente en investeerder nog gaande.  
 

Jammer genoeg kunnen we als werkgroep nog niets zeker zeggen, maar we zijn 
hoopvol over deze ontwikkelingen voor een nieuwe supermarkt in Wijnjewoude. 
 
Van harte hopen we op korte termijn meer te kunnen vertellen. Dat doen we dan in de 
Bân, op de website en ook in de SA! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens werkgroep ‘Supermarkt Wijnjewoude’, Marianne Hulsbergen 
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Op zoek naar vrijwilligers 
 
Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag is een manege waar wekelijks ruiters met en 
zonder beperking komen paardrijden. Door het groeiend aantal ruiters zijn wij op zoek 
naar mensen die ons enthousiaste team van ruim 60 vrijwilligers willen versterken.  
  
Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u uiteraard contact met  
mij opnemen via 06-108 198 67.  
Alvast veel dank ! 
  
Ans Hoekstra-Dekker 
Bedrijfsleider Manege Onder de Linde 
Helomareed 4 
9244 GH Beetsterzwaag 
 

 
LETS-Café  

 
Datum: 15 juni vanaf 17.00 uur 
Locatie: Ontmoetingshuis Effatha, Weibuorren 76, Ureterp. 
Ter afsluiting van het seizoen gaan we samen eten. 
 
Op vrijdag 15 juni gaan wij ter afsluiting 
van het seizoen gezamenlijk eten in de 
tuin van het ontmoetingshuis Effatha 
waarvoor u van harte uitgenodigd bent 
(bij slecht weer gaan we naar binnen). 
We kunnen genieten van hapjes en 
drankjes met kruiden en groenten 
afkomstig uit de biologische tuin "oan de 
Feart" van Jaquelien Plat. Deze hapjes 
worden verzorgd door Lets deelnemers. 
Tevens maakt Jaquelien een feestelijke 
salade waarin ongetwijfeld ook 
ingrediënten uit eigen tuin zijn verwerkt. 
Behalve de gebruikelijke drankjes zijn er 
ook verschillende soorten kruidenthee 
en zomerse bloementhee afkomstig uit 
dezelfde tuin. 
 
Nieuwsgierig geworden? Plannen om 
ook een (biologische) tuin te beginnen? 
Jaquelien gaat er wat over vertellen en 
u kunt met vragen bij haar terecht. 
Tot ziens op 15 juni! 
 

Lets Drachten/Ureterp e.o.. is een 
ruilkring bestaande uit een groep 
mensen die vriendendiensten en 
goederen onderling vragen en 
aanbieden in Drachten en omgeving. 
Als iemand een dienst verleent spreek 
je een bedrag af; niet in euro’s maar in 
ruileenheden. De ruileenheid van Lets 
Drachten/Ureterp e.o.. is een Peye. 
Daarnaast zijn er ruiltafels met de 
meegebrachte goederen zoals 
planten/kleding gewoon iets wat je zelf 
niet meer nodig hebt en van eigenaar 
kan wisselen. Daar waar in veel 
situaties de focus ligt op wat iemand niet 
kan, handelt Lets Drachten/Ureterp e.o. 
juist andersom. Iedereen heeft namelijk 
wel een vaardigheid waar hij of zij goed 
in is. Daar ligt de kracht van LETS en 
dat is wat wij willen uitdragen. Benut je 
talent! Neem gerust je buren of vrienden 
mee. De koffie en thee staat klaar 
(gratis). Website: www.letsdrachten.nl. 
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Lesbos, vluchtelingenkamp Moria 

Herinner jij het nog? Die deal tussen de Europese Unie en Turkije in maart 2016, om de 
vluchtelingenstroom vanaf Turkije naar Europa te stoppen? We waren in Europa bang voor 
‘horden’ vluchtelingen en ‘gelukzoekers’ uit vreemde landen. Velen van hen probeerden toen 
in bootjes van Turkije naar Griekenland te komen; velen van hen overleefden de overtocht 
niet en verdronken. Nu, drie jaar later, kunnen we een tussenstand opmaken. Wat is de 
situatie? 
 
In elk geval is de grote stroom 
vluchtelingen gestopt; er komen weliswaar 
nog elke maand zo’n 1000 mensen vanaf 
Turkije aan op de Griekse eilanden, maar 
dat is een fractie van wat het ooit geweest 
is, in 2015. Wat er wel is, zijn overvolle 
vluchtelingenkampen in het grensgebied 
tussen Turkije en Syrië, in Libanon, in 
Jordanië en niet te vergeten Libië. Maar 
daarover horen we via de media bar 
weinig. Wat we wel horen roept bij veel 
mensen gevoelens op van afschuw; het is 
mensonterend, verschrikkelijk, pijnlijk en 
uitzichtloos. Maar ja, het is veelal buiten 
ons beeld en dan bestaat het voor ons in 
het vrije en rijke Nederland toch algauw 
een stuk minder, toch? 
Afgelopen meivakantie was ik – zoals in 
de zomer van 2016 – weer een paar 
weken op Lesbos, waar een groot 
vluchtelingenkamp is: Moria. Er zijn grote 
verschillen tussen toen en nu. 
 
Het kamp is ooit gemaakt voor zo’n 2000 
vluchtelingen; het zijn er momenteel rond 
5000 mensen, die hutjemutje op elkaar 
wonen. Van een tijdelijk verblijf lijkt het er 
steeds meer op dat de mensen er steeds 
langer verblijven; was de verwachting in 
2016 nog dat het verblijf voor een paar 
weken was, dat is nu meer voor maanden, 
of zelfs voor jaren. 
Die eerste maanden na de deal bestond 
de hulp vooral uit noodhulp (mensen uit 
zee halen, kleding en eten verstrekken, 
een tentje om in te schuilen). Nu is het 
vooral veel meer structurele hulp, met 
allerlei voorzieningen, zoals een medische 
post, een schooltje, loketten waar mensen 
hun officiële papieren moeten laten zien 
etc. Mensen in 2016 wilden vooral snel 
door, terwijl er nu een bepaalde berusting 

is dat het voor langere tijd is. Het is nu 
een soort ‘dorpje’ geworden; eentje met 
heel veel beperkingen, maar toch. Er zijn 
zelfs winkeltjes. 
 
In deze situatie werkte ik namens de 
Stichting Bootvluchteling een paar weken 
op een schooltje; ‘s ochtends met 
kinderen tussen 6 en 10 jaar (Engels en 
rekenen/wiskunde) en ‘s middag voor 
volwassenen. Dit laatste was vooral 
Engels. 
Wat is hier de situatie? Kinderen willen 
dolgraag naar school; soms hebben ze in 
het land van herkomst een aantal jaren 
onderwijs gehad, maar vaak ook helemaal 
niet. Dit komt onder anderen door de vaak 
onveilige situaties aldaar. 
 
Er is maar beperkte capaciteit voor 
kinderen, op het schooltje in Moria. Van 
alle kinderen gaan er slechts zo’n 25 % 
naar school. Er zijn te weinig lokalen, 
onderwijzers, middelen etc.  Naar school 
gaan betekent in de praktijk echter slechts 
anderhalf uur per dag. Meer plek is er 
niet. Er groeit dus een generatie op met 
heel weinig onderwijs. Dat is een 
individueel probleem, maar ook een groot 
probleem van de gemeenschap. 
 
In mijn laatste week konden ouders weer 
kun kinderen op de wachtlijst laten zetten, 
voor als een familie naar Athene zou gaan 
en er dus een plaatsje vrij kwam. Wij van 
de Stichting Bootvluchteling moeten 
strenge criteria stellen om onze doelgroep 
te bereiken. Wat waren ouders en 
kinderen teleurgesteld als kun kind juist 
buiten de leeftijdsgrens bleek. 
Hartverscheurend. 
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Het schooltje werkt voornamelijk met ‘eigen’ 
docenten; ook vluchtelingen, die hun eigen 
beroep in deze situatie proberen uit te 
oefenen. Dat laatste is geen gemakkelijke 
taak; diezelfde mensen worden ook vaak 
gevraagd om te vertalen bij de dokter, de 
tandarts, de psychosociale hulp of bij het 
bespreken van alle juridische documenten. 
Daarnaast hebben ze soms ook een gezin 
om voor te zorgen en hebben ook zij  last 
van trauma’s van de situaties uit hun 
verleden. Ik heb dan ook groot respect voor 
deze mensen die het beste er van proberen 
te maken. Onze steun was het voorbereiden 
van lessen, het aandragen van 
lesmaterialen, het bijhouden van 
aanwezigheid en het maken van de 
leerplannen. Het was erg indrukwekkend om 
met hen te werken.  

 
Ik ben vaak te vinden in een van de klassen, of als een leerkracht niet komt sta ik zelf voor 
de klas. En ja, het is erg lastig als je niet een gemeenschappelijke taal hebt met de kinderen. 
Bij een les observeer ik een jongetje; een collega gaf aan dat hij misschien zichzelf af en toe 
verwondt. Ik zie niet direct tekenen die daarop wijzen, maar toch. Automutilatie komt veel 
voor, ook bij kinderen. 
 
Ik heb regelmatig lange gesprekken met 
hen gevoerd over onderwijs, hun kijk op 
wat belangrijk is in opvoeding en 
onderwijs. Dan realiseer je des te meer 
dat dat mensen zijn die, net zoals jij en ik, 
het beste willen voor hun kinderen, 
veiligheid zoeken en een beetje ‘normaal’ 
willen leven. Dat laatste wordt in 
Nederland nog wel eens uit het oog 
verloren bij gesprekken over mensen uit 
deze groep. 
 
Zo sprak ik met een man die een vrouw 
heeft en vier kinderen; de jongste twee in 
het kamp Moria, maar de oudste twee 
ergens in Duitsland. Soms is er 
telefonisch contact. Het is volstrekt 
onzeker of ze elkaar ooit nog weer 
terugzien. 
 
Na de lessen heb ik vaak gesprekken met 
mensen die langskomen, zoals met de 
Somalische jongen Amir, van 20 jaar, uit 
Mogadishu. Hij vertelde me dat zijn hele 
familie was uitgemoord  door Al Shabaab, 
een Islamitische terreur organisatie in 
Oost Afrika. Er is al 28 jaar oorlog in 

Somalië. Dus z’n hele leven lang leeft hij 
in voortdurende onveiligheid. Het lukte 
hem te vluchten, via Oman, Iran en 
Turkije (pak even de kaart erbij). Zijn 
tweede poging om de oversteek te wagen 
lukte; bij de eerste is hij teruggestuurd 
door een Turkse patrouilleboot. Weg geld 
voor de overtocht…….  
 
Als hij vertelt over de slachtpartijen, zie ik 
zijn gezicht van pijn vertrekken. Wat is hij 
kwetsbaar. Hij is uit de oorlog, maar hoe 
krijg je de oorlog uit hem? Hij is blij met 
een beetje aandacht. Ik pak hem bij de 
schouders; eigenlijk alleen wat botjes. 
Grote schrikogen heeft hij, in een mager 
gezicht.  Wat zal er van hem worden, 
helemaal alleen? 
Op weg naar ‘mijn’ schooltje ontmoet ik 
een oudere vrouw, die scheef zit in haar 
rolstoel. Ze heeft overduidelijk last van 
haar ogen. Met een gebaar maakt ze me 
duidelijk dat ze graag mijn bril wil hebben. 
De onmacht die uit dit gebaar spreekt. 
Maar ook mijn eigen onmacht om iets te 
doen aan haar situatie… 
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Iedereen moet elke dag een aantal uren in de rij staan voor het eten. Er mag niet zelfstandig 
gekookt worden; er zijn geen faciliteiten in de woonruimtes die overvol mensen zijn. Stel dat 
een brand uitbreekt……Er is vaak een gebrek aan goede voeding, maar ook is het eten niet 
afgestemd op de eigen cultuur. Dat geeft vaak irritaties. 
 
In tegenstelling tot drie jaar geleden zijn er 
veel meer gezinnen in Moria. Toen waren 
het veelal alleenstaande mannen, tussen 
de 15 en 30 jaar, terwijl er nu ook veel 
vrouwen en kinderen zijn. Dat geeft wel 
een rustiger sfeer, maar is misschien ook 
wel erg schrijnend. Je realiseert je dat 
veel kinderen alleen maar oorlog hebben 
meegemaakt en op de vlucht zijn en/of 
een leven in een vluchtelingkamp kennen. 
 
Nu ben ik weer terug in Nederland. Heeft 
mijn werk voor Stichting Bootvluchteling 
nu geholpen? Tja, een beetje denk ik. Het 
schooltje heeft wel iets meer ‘ body’ en 
een aantal mensen konden hun verhaal 
kwijt. Misschien herinneren ze zich dat 

iemand hen zag, daar tussen al die 
duizenden mensen in het kamp. Dat is 
dan winst. 
 
En ik? Ik heb weer wat meer inzicht in de 
gevolgen van het moeten wegtrekken uit 
je eigen land. Mij is de kans gegund om 
een kijkje achter de schermen te nemen 
van het probleem dat je vaak in algemene 
termen kent uit de media. 
Mocht je meer willen weten van de 
Stichting Bootvluchteling of denk je er zelf 
over om je steentje bij te dragen?  Ga 
hiervoor naar de website. Een donatie kan 
daar natuurlijk ook.  
 
Geert van der Veen 
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 
Spinazie 
Spinazie is een plant uit de amarantenfamilie die verwant is aan bijvoorbeeld 
Ganzenvoet en Melde. Het is een snelgroeiende, éénjarige bladgroente, die al vroeg in 
het voorjaar beschikbaar is. Het is een oude groente die voor het eerst in Perzië geteeld 
werd. 
 
Spinazie groeit over de gehele wereld met uitzondering van de tropische gebieden. 
Hoewel spinazie al eeuwen geteeld werd in China, bereikte de plant Europa pas in de 
twaalfde eeuw met de komst van de Moren in Spanje. In de 16e eeuw was spinazie nog 
een nieuwigheid in Italië, maar wel al ingeburgerd in Engeland. Het eerste gebruik bleef 
beperkt tot laxeermiddel. Het laxeereffect is te danken aan het hoge oxaalzuurgehalte. 
(wiki) 
 
Knapperige spinazie-kaasbroodjes 
  
INGREDIËNTEN 
10 plakjes bladerdeeg (ontdooid) 
3 eieren 
100 gram geraspte belegen kaas 
150 gram spinazie, gewassen, gedroogd en grof gesneden 
½ eetlepel karwijzaad 
2 eetlepels sesamzaad 
1 eetlepel komijnzaad  
 
BEREIDEN 
Verwarm de oven voor op 225°C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Leg het 
bladerdeeg op de bakplaat met de bebloemde kant naar beneden. Klop in een kom twee 
eieren los en roer de kaas erdoor. Schep er met een houten lepel de spinazie goed 
doorheen. Voeg naar smaak zout en peper toe. 
 
Klop het resterende ei los en strijk de randjes 
van het bladerdeeg ermee in. 
Verdeel het spinazie-kaasmengsel over de 
plakjes bladerdeeg. Leg het in de lengte neer en 
laat de randen vrij . Vouw het deeg eroverheen 
en druk het dicht met een vork. Bestrijk de 
bovenkant met eigeel. 
 
Roer in een kommetje de zaadjes door elkaar en 
bestrooi de bovenkant ermee. Maal er zeezout 
en peper boven. Plaats de bakplaat in het 
midden van de oven en bak de broodjes in 20 
minuten goudbruin en gaar. 
 
Siebo 
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Dirk Müller wint traditioneel snelschaaktoernooi 

van schaakclub Bakkeveen 
 
Woensdag 4 mei jl. was de laatste schaakavond van het seizoen voor schaakclub 
Bakkeveen. Zoals inmiddels gebruikelijk organiseerde de club hiervoor een 
snelschaakwedstrijd voor leden en introducees. Iedere speler kreeg 5 minuten 
bedenktijd om zijn wedstrijd te spelen. Veel korter dus dan schakers normaliter gewend 
zijn! Dit leverde een aantal bijzondere en grappige momenten op. Koningen die elkaar 
over het bord achterna zaten, spelers die opstonden van hun bord en om zich heen 
keken omdat de tegenstander al meer dan 3 minuten nadacht over één zet, van het 
bord geslagen koningen, omvallende stukken enzovoorts. 
 
In twee groepen streden de aanwezigen 
om een plaats in een zo hoog mogelijke 
playoff. Gerrit Meppelink won 8 van de 9 
wedstrijden in poule 1 gedeeld twee en 
drie werden Wiebe Hoekstra  en Jasper 
Zijlstra met 7 punten voor Sieb 
Hazenberg die vierde werd met 6 ½ 
punt. In poule 2 won Dirk Müller al zijn 
wedstrijden; Menno Peter van der Meer 
werd tweede voor Jack Zeilstra en Alle 
van der Veen die drie en vier werden. 
Daarna moest de definitieve stand 
bepaald worden door beide poules 
tegen elkaar te laten spelen. Dirk Müller 
won van Gerrit Meppelink op tijd hoewel 
Gerrit kwalitatief voorstond maar ja dat 
is snelschaken. Wiebe werd de nummer 
drie en Menno Peter vier. 
 
Jasper Zijlstra won van Jack Zeilstra , 
Alle van der Veen van Sieb Hazenberg, 
Bauke Hoogstra van Jelle Bergsma, 
Jaap Weidema van Anne van Streun, 
Ben de Vries van Berend Joustra, 
Douwe Galama van Fons Joormann en 
Freek Leistra van Simke Terpstra, Mon 
Bonte sloot de rij zonder tegenstander. 

De verzorging was weer perfect 
geregeld door Vivian van de Stripe. De 
afsluiting van het seizoen daarmee weer 
een succes! 
 
De kampioen van de interne competitie 
werd dit jaar Wiebe Hoekstra die dit jaar 
voor het eerst meeschaakte en jaren op 
schaakgebied weinig actief was 
geweest maar hij kwam zag en 
overwon. Goede tweede werd Alle van 
der Veen en Jasper Zijlstra (eveneens 
een nieuw lid) werd netjes derde. Op 
zaterdag 1 juni a.s. sluit de schaakclub 
het seizoen ook sociaal af met een 
barbecue in Hotel-Restaurant De Stripe. 
Volgend seizoen gaat de club weer met 
diverse teams aan de externe 
clubcompetities van de Friese 
Schaakbond meedoen.  Het nieuwe 
seizoen begint op woensdag11 
september a.s. met een gezellige open 
schaakavond waar alle 
schaakliefhebbers welkom zijn. 
 
Voor overige wedstrijdverslagen, zie 
www.schaakclub-bakkeveen.nl. 
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Dorpsagenda 
 
 
Juni 
 
4 Bijbelklas van 20:15 tot 21:30 uur, kerk van Weinterp 
5 Rommelmarkt VVV Wijnjewoude van 14:00 tot 18:00 uur 
7 Diverse acties werkgroep Verkeer en Veiligheid 
7-10 Pinksterfeest 316 
11 Bijbelklas van 20:15 tot 21:30 uur, kerk van Weinterp 
12 10.00 – 12.00 uur zitting Dorpssteunpunt Swingel 
12-15 Dorpsfeest Wijnjewoude 
13 Inloopochtend bij Café Van der Weij 
17 Bewegingssessie 'Fit de zomer in' van werkgroep Kom Erbij 
18 Spreekuur Plaatselijk Belang van 19.00 – 19.30 uur 
19 Rommelmarkt VVV Wijnjewoude van 17:00 tot 21:00 uur 
19 Klaverjassen in Café van der Weij 
25 Bijbelklas van 20:15 tot 21:30 uur, kerk van Weinterp 
26 10.00 – 12.00 uur zitting Dorpssteunpunt Swingel 
29-30 Open Tuin 'Hartstún' (Jan Hofswijk 1) van 10.00 tot 17.00 uur 
 
 
Juli 
 
3 Rommelmarkt VVV Wijnjewoude van 14:00 tot 18:00 uur 
10 10.00 – 12.00 uur zitting Dorpssteunpunt Swingel 
9 Klaverjassen in Café van der Weij 
9-12 Fietsavondvierdaagse VVV Wijnjewoude, start bij De Stripe 
15 Fietsroute en koffiedrinken met werkgroep Kom Erbij 
17 Rommelmarkt VVV Wijnjewoude van 17:00 tot 21:00 uur 
30 Klaverjassen in Café van der Weij 
 
 

 
Hynstedei 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Juni 
2 9.30 uur Duurswoude Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 
9 9.30 uur  Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Pinksterzondag 
  13.45uur Duurswoude Ds. G. van den Berg, IJsselmuiden 
10   Geen dienst, Pinkstermaandag 
16 9.30 uur Duurswoude Prop. H.R. Fokkert, Rijssen 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 
23 9.30 uur Duurswoude Dhr. F. Verkade, Hoogeveen 
 13.45 uur Duurswoude Ds. J.H. van Wijk, Windesheim 
30  9.30 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voorbereiding HA 
 13.45 uur Duurswoude Ds. W.L. Dekker, Kampen 

 
Juli 

7 9.30 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorwerd, viering HA 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voort- en 

dankzegging HA 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
Juni 
2 9:30 uur Mw. J. Elzinga – Bakker, 

Groningen 
Vierdienst 
Koffiedrinken na de dienst 

9 9:30 uur Ds. H. Engelsma 1e Pinksterdag 
10 10:00 uur (maandag) 2e Pinksterdag, tentdienst 
16              9.30 uur       Ds. H. Koolhaas, Winschoten Koffiedrinken na de dienst 
 19:30 uur Ds. H. Engelsma mmv Sinjaal Tentdienst evenemententerrein 
23 9:30 uur Ds. H. Engelsma Voorbereiding HA en afscheid 

kinderen (knd) 
30 9:30 uur Ds. H. Engelsma Heilig Avondmaal 

 
Juli 
7 9:30 uur Ds. H. Engelsma Vierdienst 

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






