




1

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 2 november 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 26 oktober 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 
 
 
 
 
Voor u ligt de Bân van oktober 2019. De herfst is officieel begonnen op 21 september. 
Maar dat zegt niet alles, er kan veel regen vallen maar er kunnen in oktober ook nog 
prachtige zonnige dagen komen. Laten we in ieder geval met z’n allen genieten van de 
prachtige herfstkleuren. 
 
Hierbij enkele weerspreuken over de maand oktober: 

• Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn; maar is hij nat en koel, 't is 
van een zachte winter 't voorgevoel. 

• Warme oktoberdagen, februari vlagen. 
• Blinkt oktober in zonnegoud, de winter volgt dan snel en koud. 
• Brengt oktober veel vorst en wind, zo zijn januari en februari zeer mild. 
 
  

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“Lit it jim goed 

smeitsje” 
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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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Bestuurszaken  
De voorzitter van PB, Sybren de Boer, 
heeft na lang nadenken het besluit 
genomen om afscheid te nemen van zijn 
functie en plek in het bestuur. Het was 
voor hem een moeilijke beslissing maar 
voor hem wel de juiste. Sybren wil zich 
100% kunnen inzetten voor PB en het 
dorp en dit lukte hem niet meer. Wij zijn 
Sybren erg dankbaar voor alles wat hij 
voor PB én voor Wijnjewoude heeft 
gedaan en zijn ontzettend blij dat hij zich 
nog wel wil blijven inzetten voor de 
verkeersveiligheid door deel uit blijven 
te maken van de Werkgroep Verkeer en 
Veiligheid. Het bestuur van PB zal op 
zoek gaan naar een vervanger voor 
Sybren binnen het bestuur.  

Code Hans  
Tijdens de afgelopen bestuurs-
vergadering hebben wij kennis gemaakt 
met Code Hans. Samen met Code Hans 
wil PB kijken op welke gebieden wij 
elkaar zouden kunnen helpen en 
ondersteunen. De kennismaking was 
uiterst prettig en PB is er van overtuigd 
dat Code Hans haar op bepaalde 
beleidsterreinen kan ondersteunen.  

Samenwerking  
Al enige tijd zijn we aan het nadenken 
over hoe wij als PB verenigingen, 
commissies etc. kunnen ondersteunen. 
Het is mooi om te zien dat er zo veel 
wordt georganiseerd, maar soms 
worden verschillende activiteiten op 
dezelfde datum georganiseerd of wordt 
er eenzelfde soort activiteit door 
verschillende groepen georganiseerd. 
Het gevolg hiervan kan zijn dat de 
enthousiaste inspanning waarmee 
evenementen worden voorbereid niet 

het resultaat opleveren waarop was 
gehoopt. En daarom willen we samen 
met verenigingen, commissies, etc. 
gaan kijken hoe we dit in de toekomst 
kunnen verbeteren. De kick-off zal op 17 
oktober plaatsvinden en we hopen dat 
alle genodigden aanwezig zullen zijn om 
zo met elkaar de volgende stap te 
zetten in een betere samenwerking op 
dit vlak.  

Dorpsvlag  
Op dit moment is er helaas nog niet 
genoeg belangstelling om een bestelling 
voor de dorpsvlaggen te kunnen 
plaatsen. Daarom hierbij nogmaals de 
oproep om contact met ons op te nemen 
via een van de onderstaande manieren 
wanneer je belangstelling hebt voor een 
vlag of vlaggenlijn. Hoe gaaf zou het zijn 
als tijdens, bijvoorbeeld het komende 
dorpsfeest je overal in het dorp de vlag 
van Wijnjewoude trots ziet wapperen 
aan de huizen?  
Dorpsvlag Wijnjewoude: 100x150 cm (h 
x b) | UV-bestendig | Wasbaar | Neemt 
geen vocht op | € 37,50  
Vlaggenlijn 14 meter: € 67,50  

Brengpunt Groenafval Ureterp  
In oktober kunt u uw tuinafval op alle 
zaterdagen van 09:00 – 13:00 uur 
brengen naar het Brengpunt Groenafval 
(Mounleane 12, Ureterp). 

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.  



4

 

 

 

 

Theatervoorstelling Senang 12 oktober in de 
Swingel in Wijnjewoude 

Dubbelbloedduo Nynke Heeg (Wijnjewoude) en Klemens Patijn speelt met hun roots. 
Met het verhaal van hun Indische ouders en grootouders die met zo’n 
tweehonderdduizend andere vluchtelingen in de jaren vijftig een koud welkom kregen in 
Nederland.  

Nynke en Klemens geven adem aan een verzwegen schreeuw. Om de pijn van de 
oudere generaties niet zomaar te laten verdwijnen en om grip te krijgen op hun gemixte 
roots. Met stille kracht maken ze korte metten met een Indische geschiedenis die 
onzichtbaar in hun genen ligt opgeslagen. Het verhaal van familiegeschiedenissen van 
koloniale overheersing, overleven in Jappenkampen en een onafhankelijkheidsoorlog. 
Generatie drie zwijgt niet langer, maar vraagt, poert en confronteert.  
SENANG is muziektheater over afkomst, tradities en botsingen.  

Deze voorstelling speelt in Dorpshuis MFC de Swingel in Wijnjewoude. Kaarten à 
€12,50 zijn verkrijgbaar via de verkoopservice van De Lawei. 
https://www.lawei.nl/theater/themas/Ticketservice/ 

  

Inloopspreekuur PB: dinsdag 8 oktober van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel. 
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WEN Stap voor Stap 
 
 
 
 
Zonnepanelen tellen 
Hoeveel zonnepanelen liggen er inmiddels op de daken van 
Wijnjewoude? 
Jullie weten het vast nog wel, een aantal jaren geleden 
hielden we bij hoeveel zonnepanelen er in Wijnjewoude op de daken liggen. De laatste 
meting dateert van april 2015 en toen lagen er 1165 zonnepanelen in ons dorp.  
We weten dat dit aantal inmiddels meer dan verdubbeld is, maar we willen graag 
precies weten hoe ver we al op weg zijn naar ons doel om energieneutraal te worden. 
Daarom vragen we je om jouw zonnepanelen bij WEN te melden.  
 

 
 
Overweeg je zonnepanelen aan te schaffen of wil je nieuws of wijzigingen in regelgeving 
etc. volgen, kijk dan op www.wen.frl/nieuws  Momenteel is er nieuws omtrent 
verzekeringen en slechte kwaliteit panelen. 
 
Verduurzaming huurwoningen krijgt duwtje in de rug 
Misschien denk jij wel eens dat WEN alleen geldt voor mensen met een eigen huis. Je 
kunt als huurder immers niet zelf je huis isoleren of zonnepanelen op je dak leggen. 
WEN probeert al een tijdje om met Elkien een verduurzamingsplan te maken voor de 
huurwoningen in Wijnjewoude. Maar dat gaat nog niet zo makkelijk.  
Vanaf nu komt Henk Deinum ons daarbij helpen. Hij wil als vrijwillig projectleider zijn 
best doen om ook de huurders in Wijnjewoude de kans te geven mee te doen aan een 
energieneutraal dorp. Overigens kun je als huurder al heel veel bijdragen door op je 
gebruik te bezuinigen. En dat is pure besparing! 
 
Deinum was tot voor kort wethouder in Leeuwarden en heeft zich bezig gehouden met 
vastgoed vraagstukken. Ook was hij bestuurder van een woningbouwcorporatie. WEN is 
erg blij dat Henk zich vrijwillig wil inzetten en verwacht dat we met hem nu snel 
vervolgstappen kunnen zetten samen met de huurders. Want die zijn hierbij het meest 
belangrijk! 
 
Henk Deinum: “Ik ben onder de indruk van de aanpak in 
Wijnjewoude. En omdat ik wil bijdragen aan een betere wereld kom 
ik graag een handje helpen.” De komende weken gaat Henk met 
huurders en andere partijen kennis maken.  
 
 

 
Stuur een mailtje naar info@wen.frl en laat ons weten 

hoeveel zonnepanelen er op jouw dak liggen. 
Graag ook je huisadres vermelden. 
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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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Projectleider gezocht 
Het team van vrijwillig WEN projectleiders is met Henk Deinum bijna op sterkte. Grietje 
Rooks behartigt het project Besparing en Harm de Kroon de Mestvergisting. Maar er is 
nog een vacature. 

 

 
 
WEN in uitzending VPRO tegenlicht  
Op 15 september werd de documentaire Pioniers van het Platteland uitgezonden. Het 
was een mooi programma dat laat zien dat pionieren tot waardevolle dingen leidt. Naast 
WEN krijg je ook een inkijkje bij een coöperatief boerenbedrijf en een voedselbos. Je 
kunt de uitzending terug zien op www.wen.frl onder het kopje Nieuws (sowieso een 
leuke rubriek op de WEN site). 
 
Mestvergisting – groen gas 
Als je dit leest is de thema-avond over dit onderwerp net achter de rug. Op www.wen.frl 
komt een verslag van deze avond, waarop met omwonenden en andere dorpsgenoten 
diverse opties en mogelijke gevolgen zijn besproken. Er is samen gewerkt aan hoe we 
collectieve mestvergisting op de voormalige rwzi-locatie kunnen realiseren. Doel is dat 
we als dorp ons eigen groene gas kunnen opwekken. We hoeven dan niet meer op 
aardgas uit Groningen of Rusland te stoken. 
 
Je kunt je aanmelden als lid van WEN via www.wen.frl. Het lidmaatschap is gratis en 
geeft je recht om mee te beslissen hoe Wijnjewoude Energie Neutraal wordt en hoe 
alles daarbij ten goede komt aan het dorp.  
Inmiddels zijn al 233 huishoudens lid van WEN. We hopen nog dit jaar de 250 te halen. 
 
 

Café Van der Weij 
weer gedraaid door Van der Weij! 

 
Sinds enkele weken zijn Jannes en Jenny van der Weij weer werkzaam in Café 
Van der Weij. Door onvoorziene omstandigheden moest Dennis Kramer de sleutel 
afgeven aan de eigenaren zelf, waarna zij de taken als vanouds weer opgepakt 
hebben. Momenteel wordt er druk gezocht naar een permanente oplossing; een 
nieuwe huurder en nieuwe medewerkers. Tot die tijd, heten Jannes en Jenny 
iedereen van harte welkom in Café van der Weij, geopend van woensdag tot en 
met zondag.  
Van harte welkom! 
 
Tel:0516-481650 
jennyvanderweij@gmail.com 

 
WEN is op zoek naar een vrijwillig projectleider.  

Zonnestroom op grote daken. 
Misschien iets voor jou?  

 
bel Pieter de Kroon 0612996778 
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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

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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Voor ieder kind een Sint  

 
Voor elk kind dat niet in het grote boek van de Sint staat wil Stichting Present een Sint 
zoeken. 
 
Niet voor iedereen in uw omgeving is 
het vanzelfsprekend mee te kunnen 
doen aan dit kinderfeest. Het gaat dan 
om gezinnen in de gemeenten 
Opsterland en Ooststellingwerf! De 
buurgemeenten hebben eventueel hun 
eigen Sinterklaasactie. 
Daarom zoeken wij gezinnen, groepjes 
vrienden, mensen die een Sint willen 

zijn voor een gezin die anders buiten de 
(stoom)boot vallen.  
Wat wordt er van u verwacht? Dat u een 
pakket samenstelt, waarbij ieder kind in 
de categorie van de basisschoolleeftijd 
een cadeautje krijgt tussen de 10 en 15 
euro. De overige leden van een gezin 
een klein cadeautje. Wij proberen zo 
goed mogelijk door te geven wat de 
interesses zijn, maar alles blijft anoniem. 

 
Hoe mee te doen? Geef u op via onderstaand mailadres of app naar Mathilde  
(06-3000 8106). Aanmelden kan t/m dinsdag 19 november. U kunt aangeven voor 
hoeveel kinderen u iets wilt kopen. 
 
Wilt u wel wat geven, maar geen mogelijkheden ziet om een pakket te maken: een gift 
mag ook op rekening NL67RABO0110441400 t.n.v. Present Zuidoost Friesland o.v.v. 
Sint actie. Wij zorgen dan dat een gezin een pakket krijgt! 
 
Hebt u vragen? Dan graag een mail naar info@presentzuidoostfriesland.nl 
Hartelijke groet,   
Gerard Hoekstra  
Stichting Present Zuid Oost Friesland 
 

Oproep Werelddans / Internationale dans in 
Wijnjewoude 

 
Onze dansgroep bestaat al meer dan 40 jaar. 
Wij dansen op woensdagmiddag van 13.45 uur tot 15.00 uur o.l.v. Nettie van der Veen. 
In een korte pauze drinken we een kopje thee en na deze pauze hebben we nog een 
kwartiertje line-dance. Wat zou 't jammer zijn als wij niet meer in ons eigen dorp kunnen 
dansen omdat de groep te klein wordt. 
Laat je verrassen en kom op woensdagmiddag naar de Swingel. 
 
Inlichtingen: Wimmy de Jong, tel.0516 - 481214, Tea Hoekstra, tel. 0516 – 481207. 
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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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Gina 
 

3 oktober, een jaar geleden dat je van ons heen ging… 
Mijn lieve vrouw en onze lieve mem  
Gina 
Ongeloof, verdriet, boos. Alles… 
 
…en dan gaat het leven weer verder. Aan het werk, Senne en Finn weer naar school en 
ook de feestdagen gingen “gewoon” door. Alles weer “bijna” zoals het was. Althans, zo 
lijkt het dan. 
 
Toen begon het pas voor ons. De verwerking van wat er allemaal was gebeurd en het 
besef dat Gina écht niet meer terug zal komen. Het blijft niet te bevatten.  

Het doet mij zo’n pijn dat ik, als heit, de jongens niet heb kunnen behoeden of 
beschermen voor dit grote verlies. Dat zij, op deze jonge leeftijd, al te maken hebben 
met dit enorme gemis en verdriet. Ik weet dat ze dit hun hele leven met zich mee zullen 
dragen en dit hun ongetwijfeld gaat vormen.  

Met hulp van onze vrienden en familie zijn we dit eerste jaar redelijk door gekomen. Ook 
zij hebben het zwaar, maar ik weet dat wij op hun kunnen blijven rekenen.  

Wij willen graag iedereen bedanken voor de 
steun, aandacht en alle blijk van medeleven 
die we mochten ontvangen na het overlijden 
van Gina. 
 

Jeroen, Senne en Finn Linstra 
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Diamanten bruidspaar Keuning–de Vries 
Met een kleurrijke boog vol ballonnen trok de familie Keuning wel de aandacht op de 
Merkebuorren. En dat mag ook als je 60 jaar getrouwd bent.  

Na vijf jaar verkering gaven ze elkaar op 18 september 1959 het jawoord. Anne Keuning 
die in Duurswoude geboren en getogen is verhuisde in zijn leven één keer van 117 naar 
121. Hij ging in Duurswoude naar de lagere school. Als kind maakte hij de oorlog mee. 
Beelden van de Duitse soldaten die in boerderijen in Duurswoude ingekwartierd lagen 
kan hij zich nog goed voor de geest halen. “Bij een van de Duitsers zat ik regelmatig op 
de knie. Waarschijnlijk een soldaat die thuis een zoontje van mijn leeftijd had”, zegt 
Anne. Na de lagere school volgde hij de opleiding tot timmerman aan de Ambachtschool 
in Drachten, daarna de UTS avondschool. Zijn carrière begon hij bij timmerfabriek De 
Vries in Gorredijk, waar hij drie jaar bleef. Daarna zocht hij het werk dichter bij huis en 
kwam bij Bouwbedrijf G. van der Sluis. Liefst 22 jaar werkte hij hier, waarna hij nog 
enkele jaren bij Bouwbedrijf Van der Veer in Bakkeveen werkte. Op 57- jarige leeftijd 
ging hij met de VUT. Maar hij is nog te actief om niets te doen. Daarom maakte hij thuis 
trappen in allerlei maten en soorten voor verschillende klanten.  

Jeltje de Vries voelt zich een Oost Stellingwerfse, de lagere school volgde ze in 
Fochteloo, waar ze 7 klassen doorliep. Het jaar daarvoor voldeed ze nog niet aan de 
wettelijke eis van 12 jaar en 3 maanden om naar het vervolgonderwijs te mogen. Het 
gezin verhuisde meerdere keren, van Fochteloo naar Nijeberkoop en later naar 
Makkinga. Aan de huishoudschool in Oldeberkoop deed ze haar vervolgopleiding. 
Daarna volgde zij een opleiding tot coupeuse in Oosterwolde. Met deze opleiding 
verdiende zij haar inkomen. Het werk bestond vooral uit het verstellen van broeken en 
overalls, dit gebeurde bij de mensen thuis. Vaak werd er door Jeltje uit een oude jas van 
de vader of moeder een nieuw jasje voor een kind gemaakt. De zware loden of wollen 
jassen werden gekeerd zodat er weer een fris kleurtje naar voren kwam. Het was de 
hele dag op de stoel zitten achter de naaimachine, iets wat Jeltje enige moeite kostte. 
Als compensatie bracht ze de Margriet rond. Ook dat ging anders dan wij het ons 
voorstellen. Bij elke abonnee liep Jeltje binnen om het blad aan tafel af te leveren en de 
abonneeprijs van 0.30 cent te innen.  

Het motorracen op Prikkedam was een publiekstrekker waar de jonge mannen uit 
Duurswoude graag naar toe gingen. Ook de meisjes uit Makkinga kwamen hier graag. 
En zo gebeurt het, dat de jongens daar een groep meisjes ontmoeten. Tussen Anne en 
Jeltje slaat dan de vonk over. Vijf jaar lang fietste Anne naar Makkinga om Jeltje beter te 
leren kennen. Vaak gingen ze naar een dansavond in Donkerbroek. Daarna bracht 
Anne zijn Jeltje weer naar Makkinga en dan alleen terug naar Duurwoude. Vaak waren 
de gangbare wegen opgebroken, dan was het een reis over donkere bospaden en 
slechte zandwegen.  

Ze willen graag trouwen, maar een woning vinden was in die tijd erg moeilijk. Toen de 
zusjes van Anne het huis uitgingen, zei moeder Keuning, die weduwe was, nu kunnen 
jullie wel bij mij inwonen. De woning werd een beetje aangepast, zodat elk een privé 
gedeelte had. Hier werden hun drie dochters geboren: Alie, Dirkje en Klara. Anne was 
één van de mannen van de vrijwillige brandweer in ons dorp. Voor 33 jaar trouwe dienst 
kreeg hij speldjes en een oorkonde. Ook in de vakanties waren ze ondernemend. Ze 
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zagen o.a. de Noordpool, Canada, Indonesië, Curaçao en bezochten veel landen in 
Europa. Tegenwoordig mag hij graag biljarten met zijn makkers in het Wâldhûs. Jeltje 
draaide volop mee in het bestuur en de activiteiten van de Plattelandsvrouwen. Gaf 
jaren lang kleutergym en bleef actief lid van Longa. Toen de kinderen het huis uit waren 
en de woning hun te groot werd, verhuisden ze naar een kleinere woning. Na het 
huwelijk van de dochters werden ze 5 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen rijker. 
Samen zien ze terug op een geweldige feestdag met de hele familie op de Ikeleane. 
De redactie van de Bân wenst jullie samen nog een goede tijd toe. 

Annie

Anne en Jeltje 60 jaar getrouwd 
Woensdag 18 september 2019 was een bijzondere dag. Anne en Jeltje stapten 60 jaar 
geleden in het huwelijksbootje. Om dit diamanten huwelijk te vieren hebben we een 
gezellige dag met elkaar gehad op camping de Ikeleane. 
Familie Kiers, bedankt voor jullie gastvrijheid. We hebben genoten van jullie prachtige 
locatie.

Namens Anne en Jeltje willen we iedereen bedanken voor de prachtige bloemen, 
cadeaus, kaartjes en felicitaties die ze hebben ontvangen.
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Een andere energieleverancier 

Wij zien de laatste tijd regelmatig dat het mis gaat wanneer mensen overstappen naar 
een andere energieleverancier. Dat is erg jammer, want je kunt als consument best een 
aardig centje verdienen aan een dergelijke overstap. Wij geven graag een paar tips en 
benoemen de valkuilen. 

Het beste moment om over te stappen 
is zes weken voor het eind van het 
contract. Zeg je eerder op, dan moet je 
bijna altijd een opzegvergoeding 
betalen. Heb je een contract voor 
onbepaalde tijd, dan kun je ieder 
moment overstappen. Maar het meest 
gunstige moment is na het ‘volmaken’ 
van een heel jaar. Na een opzegging 
volgt namelijk altijd de jaarafrekening. 
Stap je direct na de winter over, dan is 
de jaarafrekening veel hoger dan 
wanneer je overstapt na de zomer. De 
zomer trekt namelijk de hoge 
winterrekening weer recht.

Geef de standen van gas en elektra 
uiterlijk vijftien dagen na de overstap 
door aan de nieuwe energieleverancier. 
Vergeet je dit dan worden de 
meterstanden geschat en dit leidt tot 
een onjuiste energienota. Tip: maak een 
foto van de energiestanden en maak 
een kopie van het opgestuurde formulier 
waarop de standen zijn genoteerd. Dan 
heb je altijd iets om op terug te vallen.

De energieprijzen veranderen 
voortdurend en daarom is het slim om 
een contract voor een jaar af te sluiten. 
Stap je ieder jaar over, dan krijg je elk 
jaar een flinke korting.

Nazomergroeten van de budgetcoaches!

Dorcas depot Wijnjewoude
Helaas, door de vele kleding die in de voorraadkist komt sinds de container bij de
voormalige sparwinkel weg is, hebben we besloten de kledingcontainer op te heffen.
Uiteraard kunt u uw kleding, schoenen, dekens en textiel brengen bij ons depot
Opperhaudmare 11 en draagt u mee aan een betere toekomst voor de allerarmsten.

Bij deze wil ik ook de familie Zoodsma bedanken voor de vele jaren dat zij de kleding 
naar ons depot hebben gebracht. En ook Poppe de Haan voor het brengen van de 
kleding in de laatste maanden wegens gezondheidsproblemen van Auke Zoodsma.

Samen in actie omdat wij om hen geven!!
Doet u ook mee!!
Dorcashulp Nederland 

Rek.nr. NL04RABO0106250000

Dorcasdepot Fam.Karssen Opperhaudmare 11
Telnr. 0516 - 481758
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Ut de skoalle klapt 
We zijn al een flink aantal weken onderweg in het nieuwe schooljaar en voor velen ligt 
de zomervakantie alweer ver achter ons. We zijn allemaal weer druk aan het werk in de 
verschillende groepen.

Een goed begin is het halve werk en dit 
geldt zeker voor de groepsvorming aan 
het begin van een schooljaar. Het 
groepsvormingsproces begint na een 
vakantie weer helemaal opnieuw; de 
leerlingen verkennen elkaar, de 
leerkracht en de regels. De eerste 
“gouden weken” zijn daarom ontzettend 
belangrijk voor het creëren van een 
goed pedagogisch klimaat, in de klas en 
de school, waar je het hele jaar de 
vruchten van kunt plukken.

Ook het leerproces wordt weer 
opgestart met in iedere groep zijn eigen 
specifieke nieuwe dingen. In groep 3 
wordt het lezen en rekenen, waar in 
groep 1/2 al voorzichtig mee gestart is, 
verder uitgebouwd. En het is soms 
verbazingwekkend hoe snel voor de 
kinderen de wereld van het lezen 
opengaat. In de auto worden ineens 
plaatsnaamborden gespeld, en aan de 
etenstafel worden ineens op de 
verpakkingen de woorden M-E-L-K, J-A-
M, K-A-A-S en (voor gevorderden) H-
AG-E-L-S-L-A-G gelezen. In groep 5/6 
krijgen de wereld oriënterende vakken 
meer ruimte. Zo kunnen de kinderen 
zich een beeld vormen van zichzelf en 
de wereld om hen heen. Ook de lessen 
op de verschillende muziekinstrumenten 
(het IMV) zijn inmiddels weer opgestart. 
In de groepen 7/8 wordt de oriëntatie op 
het vervolgonderwijs ook belangrijk. De 
eerste gezamenlijke activiteiten van de 

scholen liggen snel in het verschiet. Op 
initiatief van Plaatselijk Belang doen we 
ook dit jaar een actie in het kader van 
“Kom Erbij”. In de week van de 
eenzaamheid zoeken we verbinding 
tussen de kinderen van de groepen 7 en 
8 en ouderen in Wijnjewoude. Groepjes 
kinderen gaan met taartjes, die verzorgd 
worden door Plaatselijk Belang, op de 
koffie. Er wordt heel wat afgekletst en 
hier en daar zelfs een spelletje gedaan.

Ook zijn de kinderen waarschijnlijk al bij 
u aan de deur geweest voor de
kinderpostzegels. De kinderpost-
zegelactie is een actie voor kinderen
door kinderen. Met het kopen van de
kinderpostzegels ondersteunt u diverse
goede doelen. De kinderen komen
tegenwoordig niet meer langs om de
bestellingen af te leveren. Deze worden
nu per post bezorgd.

In oktober is het dan weer tijd voor de 
kinderboekenweek, ook een 
gezamenlijke activiteit. De 
kinderboekenweek is er op gericht het 
leesplezier bij kinderen te vergroten. Het 
thema is dit jaar ook “Reis mee”, waar 
voertuigen centraal staan. Met een boek 
kun je elke reis maken die je wilt, een 
reis die je leven verrijkt.

En voor je het weet is het dan ineens 
alweer bijna herfstvakantie

Met vriendelijke groet,
Team cbs Votum Nostrum en team obs it Twaspan
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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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Skûtsjebier 
Dat je Skûtsjebier kunt drinken als je in restaurant de Stripe bent verwachtte ik niet, 
maar dat het ontstaan van dit bier plaatsvindt in Wijnjewoude verwachtte ik al helemaal 
niet. Het skûtsjesilen is prachtig maar naar mijn idee is de beleving in dit bosrijke gebied 
anders dan dat je vlakbij de Friese meren woont.
Maar niets is minder waar, vroeger voeren er ook skûtsjes door de Opsterlandse 
wateren om mensen te voorzien van verschillende producten. En tegenwoordig komen 
ook uit Opsterland skûtsjes die meezeilen in de IFKS.

En zo zat ik op een vrijdagmorgen in september bij Rink en Marije aan de tafel met een 
bak koffie om het verhaal achter het Skûtsjebier te horen.

Wie zijn Rink en Marije? Rink en Marije wonen sinds een jaar of 8, samen met hun zoon 
en dochter, op Duerswâld in Wijnjewoude.
Rink is geboren in Oosterwolde en opgegroeid in Waskemeer. Rink is sinds 2001 
eigenaar van Primetech Media een full service marketing bureau en houdt zich 
voornamelijk bezig met de ontwikkeling van huisstijlen, websites en concepten voor 
bedrijven en instellingen. Naast de online activiteiten worden ook steeds meer de offline 
activiteiten groter, denk aan verschillende producties en uitingen op het gebied van 
reclamemateriaal.
Marije is opgegroeid in Bakkeveen. Is lerares en werkt sinds kort weer als invalkracht in 
het basisonderwijs. Dit doet zij ongeveer 3 dagen per week, zodat er ook nog tijd 
overblijft voor andere bezigheden! Achter de woning lopen een paar paarden, de 
verbouw van de woning is nog niet klaar, er is een zeilboot en dan natuurlijk het 
ontwikkelen van Skûtsjebier.

Hoe kom je op het idee om Skûtsjebier te ontwikkelen. Marije en Rink zijn twee mensen 
die een passie hebben voor het Skûtsjesilen én die toevallig ook van een lekker biertje 
houden. Ze vonden dat deze prachtige traditie een speciaal bier verdient. Een eerlijk, 
met liefde gebrouwen speciaalbiertje wat voor iedereen lekker weg drinkt en wat je het 
hele jaar door doet denken aan het zeilen en alles eromheen: het water, de wind in je 
haar, zomerzon, teams van stoere mannen en vrouwen, gezelligheid voor iedereen!
In 2017 werd door het stel met veel interesse het programma “leven in de brouwerij” 
gevolgd. Daar werden ze al geprikkeld door de presentatoren en hun zoektocht naar het 
perfecte bier. Later dat jaar bezochten de twee een proeverij waar een echtpaar stond 
dat ook hun eigen bier had gebrouwen. Op de terugweg naar huis werd het idee 
geboren, wij gaan ons eigen bier op de markt brengen, Skûtsjebier!
Daarna volgenden bezoekjes aan brouwerijen en verschillende bierfests en natuurlijk 
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vele biertjes die geproefd moesten worden. Tijdens één van die festivals kwamen ze 
een brouwer tegen, het klikte. Het Skûtsjebier kon gebrouwen worden!
Onder de wimpel van Skûtsjebier zijn nu twee soorten bier ontwikkeld: de Skipper, een 
krachtige tripel en de Fokkenist, een fris blondje.
En op dit moment zit er al weer een nieuw speciaalbier in het vat. Binnenkort zal hier 
meer informatie over komen. En als ik dit zo aanhoor zal dit niet de laatste zijn.
Kennismaken met het Skûtsjebier: dat kan natuurlijk! Kom op 6 oktober naar het 
´Slotplaats Festival´ in Bakkeveen. Dit is van 11.00 – 16.00 uur. Rink en Marije zijn daar 
aanwezig met Skûtsjebier. Maar online kennismaken is ook mogelijk, zie 
www.skutsjebier.nl

Na al deze informatie heb ik gevraagd of er nog tijd is voor een boek. Marije mag heel 
graag lezen maar de tijd ontbreekt. Het laatst gelezen boek is een thriller. Voor Rink was 
het laatst gelezen boek een biografie over een voetballer.

Hun levensmotto is ongetwijfeld: drink met mate maar proef bewust en geniet van 
Skûtsjebier.

Klaske

  Longa  
Op 27 september is de Rabobank Club Support actie gestart. 
Heeft u als lid van Rabobank een persoonlijke stemcode 
ontvangen? Dan kunt u vanaf nu uw 5 stemmen verdelen over de 
clubs en verenigingen van Wijnjewoude en hun mooie 
bestedingsdoelen via www.rabo-clubsupport.nl.

Gymnastiekvereniging Longa Wijnjewoude doet ook mee en heeft jullie stem(men) hard 
nodig! Wij sparen namelijk voor een Airtrack, een opblaasbare mat waarmee al onze 
leden veilig en op een leuke manier hun sprongen kunnen oefenen. Een filmpje over de 
Airtrack met onze turnsters kunt u bekijken op onze Facebook pagina en/of Instagram 
Longa Wijnjewoude.

Met behulp van uw stemmen kunnen we de wens van onze turnsters en van ons 
werkelijkheid laten worden. Alvast bedankt voor uw stem!! Stemmen kan tot en met 11 
oktober.

Met vriendelijke groet,
Bestuur, trainster en leden G.V. Longa Wijnjewoude
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Lichtjesavond op begraafplaats Duurswoude 
Uitvaartvereniging Eert De Doden nodigt 
u van harte uit voor de inmiddels
traditionele lichtjesavond op zaterdag 26
oktober om 19.00 uur. Dit jaar is het
weer op de sfeervol verlichte
begraafplaats bij het oude kerkje van
Duerswâld.
Deze bijeenkomst is bedoeld om in
verbondenheid uw geliefde overledenen
te gedenken en een lichtje te plaatsen
op hun graf. Ter nagedachtenis van hen
die elders begraven of verstrooid zijn,
kunt u een gedenklichtje plaatsen op het
grote hart dat daarvoor op de
begraafplaats staat. De grafkaarsen
worden ter plaatse verstrekt.

De herdenking wordt ingeleid met 
troostvolle woorden en gitaarmuziek van 
dorpsgenoten. Na het plaatsen van de 
gedenklichtjes kunt u zich warmen aan 
heerlijke chocolademelk, koffie of thee, 
aangeboden door Meinsma fietsen. 
Wilt u naderhand wat bijkomen in het 
oude kerkje? Van harte welkom. U vindt 
er rustige orgelmuziek en een luisterend 
oor bij mensen van het dorpssteunpunt 
en predikanten.

We verzoeken u waar mogelijk op de 
fiets naar de begraafplaats te komen. 
Een zaklamp is handig om het graf van 
uw dierbare te vinden. 

De lichtjesavond wordt georganiseerd door uitvaartvereniging Eert de Doden in  
samenwerking met Stichting Begraafplaatsen en de Hervormde gemeente. Heeft u 
vervoer nodig? Bel met Griet van der Wier, tel. 0516-481880.

Lichtjesavond Wijnjewoude
Zaterdag 26 oktober om 19.00 uur
Begraafplaats Duurswoude, Breeberchspaed 1 



20

Zaterdag 21 december van 19.00 tot 20.30 uur 

‘Kryst troch de Buorren’ dat moet je niet missen. Want dat het weer supergezellig wordt 
in de buurt rond koepel en kerk staat buiten kijf.
Net als in 2017 ´Kryst roun de koepel´, zijn ook nu weer Plaatselijk Belang en de PKN 
kerk de initiatiefnemers van dit dorpsbrede kerstevenement. De organisatie is in handen 
van een groep enthousiaste mensen. 

In de buurt, begrensd door de galerie van Joop van Bergen en de boerderij van Jan 
Lammert Sijtsema is van alles te beleven. Op zes locaties gaan dorpsgenoten je 
verrassen en ook nu is het sfeervol ingerichte koepelplein weer het centrum van het 
evenement. Er zijn hapjes en drankjes, muziek en gezelligheid en daar staat ook de 
Joris’ kerstboom van Wynjewâld. 
En zoals bij de echte Joris’ kerstboom kan jij een gedachte of een wens tussen de 
kaarsjes hangen. Bijvoorbeeld voor een bijzonder iemand. Zo verbindt de kerstboom 
onze vrolijke en verdrietige verhalen.

‘Kryst troch de Buorren’ wordt een hartverwarmend evenement voor iedereen. Jong en 
oud vieren hier hun dorpskerstfeest in de open lucht. En natuurlijk is het gratis.

Staat 21 december al in jouw agenda? Gauw doen hoor!

Hartelijke groet van de werkgroep,
Leny Bouma, Wieke Haarsma, Theo van Linde, Joop Miedema, Pieter Rooks, Anneke 
van der Veen en Jetty Welfing.

Voor vragen of opmerkingen: Leny Bouma, tel. 0516-481855, 
Email: catharinusleny@hotmail.com
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De lotgevallen van een pet 
Bolivia 
Een verhaal over een reis van een paar jaar geleden naar het Zuid Amerikaanse land 
Bolivia. Echt wel een aparte ervaring om wat rond te neuzen in een land dat minder vlak is 
dan ons eigen platte landje. Hoge bergen diepe dalen, hoge en lage temperaturen en
verschillende extreme omstandigheden zorgden voor een mooi avontuur. 
De eerste kennismaking met het land Bolivia was op bijna 2000 meter hoogte waar het Inca 
complex El Fuerta is gelegen. De opgravingen toonden aan dat hier al heel lang geleden 
zeer ontwikkelde mensen leefden. Misschien wel verstandiger bestuurders dan de latere op 
macht beluste dictators. 
In de meeste Zuid Amerikaanse is het bestuurlijk nogal eens hommeles met de regeringen. 
Via het overvloedig aangeleverde nieuws van tegenwoordig weet je bijna niet beter dan dat 
dit zo hoort in deze landen. 
In de jaren zestig van de vorige eeuw was de nieuwsvoorziening nog niet zo direct en 
uitgebreid als nu. In die tijd was er een revolutie gaande in Bolivia en omringende lamden. 
Er waren spannende verhalen van opstandelingen die gewapend streden tegen de regering. 
Onder hen was een leider Che Guevara die met een groep medestanders heldhaftige en
moedige staaltjes strijd leverden met de gevestigde orde. Destijds vond ik die verhalen in de
krant wel mooi en spannend en je kreeg een soort sympathie voor zo iemand. Samen met 
zijn dikke havanna’s rokende vriend Fidel Castro waren ze populair. Het is slecht met Che 
Guevara afgelopen. 

Een paar dagen zijn we met terreinauto’s rondgetrokken in het gebied waar deze 
krachtmeting tussen de regering en de strijders voor de vrijheid zich in zestiger jaren 
afspeelde. In het dorp La Hiquera waar we twee nachten doorbrachten in wat primitieve 
onderkomens herinnerde heel veel aan hun held. Het posthuis van waaruit het telegram 
destijds de wereld in ging dat hij was gearresteerd was ons hoofdverblijf. Hier was echter 
geen elektriciteit en stomend water. De twee Franse dames zorgden daarentegen wel voor 
een prima maaltijd en ook de in het dorp verspreide primitieve slaapsteden waren goed. Via 
inspannende wandeltochten door de bossen en overbruggen van pittige hoogteverschillen 
hebben we de omgeving beleefd waar de strijd plaatsvond en de strijders tenslotte hun
waterloo vonden. Met een al bijna overwoekerd monument nog als stille 
getuige. Hoe verder de lugubere afrekening met Che Guevara is gegaan 
staat wel in de geschiedenisboeken. 
Aanvankelijk waren de eerste dagen in Bolivia nog niet zo zonnig en warm 
maar daar was inmiddels verandering gekomen. Als doelmatig souvenir aan 
La Hiquera was de aanschaf van een pet met een kleine foto van Che 
Guevara geen overbodige luxe en bewees me de rest van de reis goede 
diensten 
De tocht per Jeep naar een volgende bestemming was afwisselend door een machtig gebied 
wat het Andesgebergte is. Prachtige uitzichten met steeds verschillende kleuren. Onze gids 
bleek ook een vogelliefhebber en alle moeite werd ondernomen om de grootste vogel van 
Zuid Amerika zo dicht mogelijk te naderen. De Condor, zwevend in de lucht op de thermiek 
maar ook prachtig poserend op een bergrichel. Vele soorten cactussen, bloemen, bomen en 
stuiken op en rond rotsformaties. Naast de Condor was er op dezelfde dag nog een treffen 
met één van de kleinste soorten vogels, de Kolibrie. Bolivia kent van dit soort ook grotere 
soorten. Na de oversteek van de rivier de Rio Grande kwamen we in dichter bevolkt gebied 
en in de officiële hoofdstad Sucre, waar echter niet de regering zetelt. Sucre was op het
moment dat wij er waren één en al feestgebied. Groot feest van meerdere dagen op zijn 
Zuid Amerikaans. Uitbundig met een kilometerlange optocht van muziekkorpsen, kleurrijke 
dansgroepen en steeds weer onvermoeibare dansende jongeren met mijnwerkers 
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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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handgereedschap. Opvallend hoeveel jeugd dit land heeft en het schijnbaar rijk aan 
grondstoffen is getuige de symbolisch uitgebeelde dansen in deze optocht. 
Naast het feest in Sucre waren er mooie gebouwen met een Spaanse inslag ten gevolge 
van de geschiedenis en een imposante begraafplaats.  
Vanaf Sucre trokken we verder met een minibus steeds hoger het Andes gebergte in. 
Onderweg een zondagsmarkt bezocht waar de van oorsprong Indiaanse bevolking uit de 
verre omgeving hun zelf handgeweven textiel te koop aanboden. Kleurrijke waar te over en 
dat er ook gebruik van wordt gemaakt zag je aan de mensen om je heen. Het kleurrijke 
overal om je heen maakt Zuid Amerika tot iets unieks. 
Potosi was het volgende doel, de hoogst gelegen stad ter wereld op een hoogte van 4070 
meter. Doordat we gedurende de reis langzaam in hoogte waren gestegen wende je aan de 
omstandigheden en voorkwam je hoogteziekte. Een lid van de groep kreeg toch dermate 
klachten en dan is er maar één remedie tegen en dat is afdalen naar lagere regionen.  
Bij de stad Potosi is een enorme berg waar de Spanjaarden ooit ontdekten dat deze grote 
zilveraders bevatte. Al een paar eeuwen tot en met nu werken hier duizenden mijnwerkers 
om dit zilver en andere minder kostbare metalen te exploiteren. Het leek wel één berg goud 
de eerste morgen bij het opstaan, een prachtig uitzicht. Al gauw bleek ook hier dat niet alles 
goud is wat er blinkt. Er worden niet zo veel edelmetaaladers meer ontdekt en toch werken 
er nog heel veel mijnwerkers, die niet meer genoeg verdienen aan hun arbeid. Met onvrede 
en opstand tot gevolg. In de berg zijn heel veel verschillende mijnschachten en de 
samenwerking ontbreekt. Ooit zal de hele berg instorten is de verwachting. Met enkelen van 
onze groep zijn we in een klein gedeelte van de mijn geweest om te ondervinden onder 
welke omstandigheden hier gewerkt word. Er werd verwacht dat we voor de mijnwerkers wat 
door hen zelf gewenste cadeaus mee moesten nemen. Dus eerst naar een winkeltje om een 
tas vol cocabladeren die ze puur kauwen, sigaretten, een krat met flessen vol sinasdrank, 
een paar flesjes pure alcohol en een handvol staven dynamiet. Dat zijn schijnbaar de eerste 
levensbehoeften van een Boliviaanse mijnwerker. Alhoewel de pure alcohol en sigaretten 
geofferd werden aan de mijngod El Tio, zoals werd gezegd. Onvoorstelbare 
omstandigheden waaronder deze mannen, jongens nog 
moeten werken. De tocht die wij maakten door de nauwe 
mijngangen, tot de enkels in het bruine water soms en diep 
gebogen om de uitsteeksels en leidingen te ontwijken was 
echt al geen pretje. We waren er wel op gekleed in 
mijnwerkerspak compleet met helm en mijnwerkerslamp. 
Het is niet te hopen dat het overal in Bolivia zo is gesteld in 
de mijnwerkerswereld, denkend aan de vele jongeren in die 
o zo prachtige optochten die we zagen in Sucre. Ook de 
stad Potosi ademde nog Spaanse sferen met prachtige 
gebouwen en een flink aantal kerken vol pracht en praal. 
Aan de rand van de stad echter een onafzienbaar gebied 
met allerhande armoedige hutjes en hokjes die de mijnwerkersgezinnen tot woning dienen. 
Een niet zo’n rooskleurige aanblik en mijnwerkers worden vroeg oud. 
 
De tocht van Potosi naar de volgende bestemming Uyuni was een opeenvolging van steeds 
weer wonderbaarlijke natuur. Geen moment van eentonigheid en wat zit de wereld toch 
mooi in elkaar. Hoge bergen met steeds weer andere vergezichten en kleuren. Lama’s, 
geiten en nandoes, een klein soort struisvogel, vormde het dierenrijk in deze toch wel droge 
wereld. Uyuni was geen mooie stad, rechte brede vaak uit gravel bestaande straten, geen 
boom te bekennen en het stoof er als de pest. Gelukkig waren we er niet lang want van 
hieruit gingen we weer een driedaagse Jeeptocht maken over het Altiplano. Een groot ruig 
onbewoond gebied zonder aangelegde wegen en paden. Grillige rotsen, vulkanen, warm-
waterbronnen, door mineralen gekleurde zoutmeren met daarin Flamingo’s die er voedsel 
zochten. Verder was er weinig hoge begroeiing zodat je overal mooie uitzichten had.  

                           Ingang mijn 
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Dit was een echt avontuur. Het was er overdag flink 
zonnig met een stevige wind, maar niet bloedheet. De 
Che pet van de vorige Jeeptocht bewees goede diensten 
tegen de zonnestraling en vooral op het volgende 
fenomeen de grote zoutvlakte. Naast het begroeide 
gebied is dit een kale enorme oppervlakte, volgens de 
beschrijving van 12.000 vierkante kilometer, wat een 
zoutmeer is. Ooit is dit zee geweest dat door vulkanische 
werking omhooggeduwd is en het water verdampt en het 
zout achtergebleven is. Het lijkt net een heel grote 

ijsbaan. De weerkaatsing van het zonlicht was zo sterk dat je beslist niet zonder een goede 
zonnebril hier rond kon lopen. Na uren rijden op de vlakte doemt zomaar een vulkanisch 
rotseiland op waarop meterhoge in allerlei vormen groeiende cactussen staan. Op de vlakte 
is ook een uit zoutblokken opgetrokken bouwwerk gemaakt dat als zoutpaleis bekend staat 
en een druk bezochte pleisterplaats is. Langs dit zoutpaleis gaat ook de route van de Parijs-
Dakar race, die verhuist is van Europa- Afrika naar Zuid Amerika maar de oude naam heeft 
behouden. 
Overdag was de temperatuur dus wel aangenaam maar zodra de zon was ondergegaan 
werd het een stuk kouder en vroor het in de nacht zomaar -10 graden en meer. De beide 
overnachtingen in onverwarmde bouwsels die wel iets van ouderwetse kippenhokken 
hadden waren dus wel aan de frisse kant. Elke slaapplaats bestond uit een betonnen klip 
met daarop een stromatras en een deken. Met wat kleren aan en de pet op samen met een 
12tal medereizigers in één slaapzaal had ook wel weer wat en paste dit echt ook wel in het 
avontuur. Zodra in de morgen de zon weer achter de bergen opkwam was het zomaar weer 
20 graden en meer in de plus en de kou in de nacht en vroege ochtend snel vergeten. 
 
Vanaf de stad Uyuni was het een lange rit per 
minibus naar de officieuze hoofdstad van Bolivia, La 
Paz, ons volgende reisdoel.  De regering en alle 
ministeries zetelen hier. Een bijzondere stad 
gebouwd tussen de hoge bergen met vele markten 
en kleurig geklede mensen. Vrouwen in fraai 
geborduurde rokken met op het hoofd zwarte 
bolhoedjes. In de buurt is daar een heel aparte 
rotsformatie wat ze daar de Maanvallei noemen. 
Vanuit La Paz was er de gelegenheid om de ooit 
hoogst gelegen skipiste van de wereld te bezoeken. 
Door de klimaatverandering ligt hier nu geen sneeuw 
meer en zag het er wat vervallen uit. Wel kon je 
vanaf hier nog naar een hoogte lopen van 5450 meter. Lopen is op deze hoogte  nogal 
vermoeiend, maar vanaf deze hoogte was het uitzicht op de andere toppen waarop nog wel  
eeuwige sneeuw lag geweldig. Ook hier weer vulkanische bergmeren in allerhande kleuren, 
een schitterende wereld. 
 
Na La Paz was Copacabana een stad aan de oever van het op een hoogte van 3800 meter 
gelegen Titicacameer. Deze stad is een bedevaartplaats met een imposante witte kathedraal 
wat een bedevaartsoord is waar eens per jaar veel pelgrimgangers heen trekken. Ook hier 
weer prachtige uitzichten en aparte spelingen van de natuur. Van daar terug naar La Paz 
voor de  vlucht terug naar huis. De Bolivia reis was er één van letterlijk en figuurlijk alleen 
maar hoogtepunten. Daar kon een op het vliegveld wat intimiderende militaire controle op 
het schijnbare verboden meenemen van de inheemse roemruchte cocabladeren niets aan af 
doen.                                                                                                           Durk 



25

 
 

  
 

Hollandse spellenmiddag in de herfstvakantie 
 

Op donderdagmiddag 24 oktober 2019 van 14.00 tot 16.00 uur organiseert de 
activiteitencommissie van de Swingel voor de basisschoolkinderen een Hollandse 
spellenmiddag. 
Inloop vanaf 13.30 uur. 
Deelnamekosten: € 2,- inclusief ranja. 
Geef je op!  swingelactiviteiten@gmail.com of bij Ypie Dijkstra, tel.: 06-41751708. 
Voor de begeleiding tijdens de spelletjes zoeken we ouders die willen helpen, opgave 
kan via hetzelfde mailadres.  
                                               

 
Bierproefavond 

 
Op zaterdag 9 november om 20.00 uur in de Swingel 
 

 
Het thema deze avond is: “Op naar de winter”. 
We hebben een aantal gewaardeerde bieren geselecteerd die we gaan proeven. Ook 
zijn er weer passende hapjes bij. 
 
De kosten zijn € 15.00 p.p. 
Aanmelden voor 1 november bij: 
Berend Hof, tel.nr. 0516-481159, e-mail: b.hof11@home.nl 
Poppe de Haan, tel.nr. 0516-481978, e-mail: pppe@live.nl 
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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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                               . 

Nieuws van de Werkgroep Verkeer en Veiligheid 
De werkgroep probeert iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de 
voortgang van de verschillende plannen/ideeën zoals die op de inloopavond in 
november 2018 door vele dorpsbewoners naar voren zijn gebracht.  

We roepen nog even in herinnering:  
Er is sprake van aanhoudende klachten 
van te snel rijden, toename van 
hoeveelheid verkeer op sommige 
stukken, geluidsoverlast (graskeien, 
klinkers), enzovoort. Dit alles heeft 
invloed op de leefbaarheid van ons 
allen.  
Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft 
hierom de werkgroep Verkeer en 
Veiligheid ingesteld om haar te 
adviseren welke maatregelen nodig zijn 
om aan de klachtenstroom een einde te 
maken.  
De werkgroep staat nu op het punt om 
in overleg met gemeente en politie 
concrete fysieke aanpassingen te 
adviseren en te pleiten voor uitvoering 
teneinde de doelstelling te realiseren.  
In de Bân van juli/augustus is stil 
gestaan bij wat er tot nu toe door de 
werkgroep is gedaan en wat er de 
komende tijd staat te gebeuren.  

Nu het vervolg 
Iedereen zal beseffen dat er nooit 
sprake kan zijn van één enkele 
maatregel of ingreep waardoor alle 
klachten zullen verdwijnen. Het gaat 
vooral om gedragsverandering door 
herhaalde voorlichting en informatie te 
geven. Ook de jeugd erbij betrekken, is 
een belangrijk iets. Allerlei zgn. 
“hulpmiddelen” worden aangeboden om 
de verkeersdeelnemers er toe te 
bewegen zich te houden aan datgene 
wat afgesproken is.  
Denk aan: stickeracties, suggestie 
markeringen om auto’s (half) op de weg 
te parkeren. Daar waar dit gebeurt, 
werkt het erg snelheidsremmend. 

“Auto’s op straat, verminderen de 
vaart”.  

Maar nu is ook tijd om fysieke 
maatregelen uit te voeren 
In overleg met de gemeente is een 
tekening van zgn. “poortconstructies”, 
versmallingen, bij ingang van bebouwde 
kom, gemaakt. Daar waar de 60 km. 
weg overgaat naar bebouwde kom, 30 
km, zijn een tweetal versmallingen 
gepland. Dit betreft de oost- en westkant 
van de Merkebuorren. Inmiddels zijn er 
gesprekken geweest met de direct 
aanwonenden. Verdere gesprekken 
zullen volgen. Men kan de tekeningen 
inzien na afspraak (tel.: 0516-481929). 
Tevens zullen de tekeningen worden 
geplaatst op de website.  
Naar verwachting zal deze ingreep een 
bijdrage leveren aan meer 
bewustwording en gedragsverandering. 
Een ingreep die we op meerdere 
plekken in de dorpen om ons heen 
aantreffen.  

Op dit moment onderzoekt de gemeente 
ook of de houten wegbegrenzing 
(visuele versmalling) zoals we die in 
Hemrik kunnen zien, ook aangebracht 
kan worden op de verhogingen 
Weinterp.  
Er zal de komende maanden ook een 
proef worden gedaan op Weinterp door 
de graskeien anders te leggen, dan wel 
een alternatief uit te proberen. Dit om 
geluidsoverlast in te perken.  

Ook worden er plannen gemaakt voor 
het vervangen van de brug Mounleane. 
Vast staat dat een nieuwe brug sterk 
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snelheidsremmend zal zijn en ook de 
sterke geluidsoverlast dient te worden 
teruggebracht.  

Verder zal spoedig worden begonnen 
met het herstraten van een stuk van de 
Duurswaldmerwei. De klinkers zullen in 
een ander verband, minder 
geluidsoverlast, worden gelegd.  

We beseffen als werkgroepleden, 
inwoners van het dorp, maar al te goed 
dat het nooit snel genoeg kan gaan om 
overlast weg te nemen. Het gaat ook 
nooit om één enkele maatregel of 
ingreep maar om een aantal met elkaar 

samenhangende maatregelen die vanuit 
het algemeen belang dienen te worden 
uitgevoerd.  
We proberen hierin zoveel mogelijk 
afstemming te vinden met de ons 
omringende dorpen.  

De werkgroep zal in overleg met de 
gemeente proberen de plannen zo veel 
mogelijk te concretiseren zodat deze 
kunnen dienen als overdracht naar 
Plaatselijk Belang waardoor het 
onderwerp Verkeer en Veiligheid de 
komende jaren op de agenda blijft 
staan. 

 
Mochten er vragen zijn,  
Namens de Werkgroep Verkeer en Veiligheid: Henk Heslinga, 
Arie van Dijk, Taeke Tuinstra, Sip Visser, Sybren de Boer en Nynke Buitendijk. 

 
 

Werkgroep Kom erbij 
 
Week tegen eenzaamheid, van 1 tot en met 8 oktober 
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid is van alle 
leeftijden en komt voor onder alle lagen van de bevolking. Al loopt de één meer risico op 
eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in zijn leven met 
eenzaamheid geconfronteerd worden. In deze week is in het hele land extra aandacht 
voor het thema eenzaamheid en in veel plaatsen zijn er speciale activiteiten.  
 
In oktober staan de publieke omroep en ook Radio1 stil bij eenzaamheid. Elke dag 
zendt de EO op NPO2 in deze week een portret uit van iemand die zich eenzaam voelt 
onder de titel Wie kent mij nog? Bovendien start bij de EO een 6delige serie, genaamd 
Proef eenzaamheid op NPO2. 
16 oktober presenteren Sybrand Niessen en Martine van Oss de thema-uitzending Eén 
tegen Eenzaamheid. 
 
Wij komen ook in speciale actie, en wel met taartjes.  
Wees de reden dat er iemand lacht vandaag 
Taartjesactie d.d. 4 oktober, als deze Bân op uw mat ligt zijn heel veel oudere 
dorpsgenoten vast en zeker nog onder de indruk van dit gezellige taartjesfeestje, 
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Maar…op dit moment is de organisatie in volle gang, 
worden er voorbereidingen voor het bakken van 15 taarten 
(de winnaars van Heel Wijnjewoude bakt doen ook mee) 
gemaakt, 8 rijders geregeld, rijschema´s gemaakt, worden 
er op de scholen 2-tallen gevormd van leerlingen uit de 
groepen 7 en 8, taartdozen en taartkleedjes gekocht en 
wordt nagedacht hoe de gezamenlijke ruimte in het 
Wâldhûs in te richten voor deze gezellige ochtend. 

 
Belangrijk is niet de weg die je gaat, maar het spoor dat je achter laat. 
 
21 oktober, koffieochtend in het teken van Nepal, het dak van de wereld 
Vandaag komt Trees van Rijsewijk,van Stichting Tamsarya, op een 
bevlogen manier vertellen over haar en natuurlijk hen levenswerk. 
Over wat zij realiseren en gerealiseerd hebben aan de voet van de 
Himalaya op het platteland, op het gebied van onderwijs, 
gezondheidzorg, biologische landbouw en algemeen welzijn van met 
name vrouwen en kinderen. “Klein project, groot verschil” de 
herkenningskreet van Wilde Ganzen (zij bestrijden armoede 
wereldwijd) is haar lijfspreuk geworden door de jaren heen. 
Handwerkclub Wâldhus onder leiding van Janke en Froukje 
handwerken voor dit mooie goede doel. 
Kijk op Tamsarya.nl en je hart springt open. 
 
Kaartenmolen 
Er komt een tweede kaartjesplek, namelijk in de Swingelhal naast onze bank.  
Waarom? Omdat een kaartje schrijven en krijgen heel leuk is. 
Wat kost het? Niks, of wat je ervoor over hebt. 
Goede doel opbrengst? 
Verse bloemen in de Swingelhal of….roept u maar. 
Waar komen de kaarten vandaan? Van sponsoren of knutselaars. 
 
Vooruitblik 
18 november doen we gewoon spelletjes en voor de liefhebber zijn er dit keer ook 
plaatjes, kaartjes, schaartjes en lijm. 
16 december serveren we een Kerstlunch, in de Bân van november verdere details. 
En….omdat de mensen van Kijlstra ambulancezorg ziek waren in september, bestaat er 
een kans op revanche op18 november. 
 
Verhoging bijdrage 
Vanaf 1 januari 2020 verhogen we de bijdrage voor koffie en wat erbij komt van €2,- 
naar €3,-! 
  
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, kijk vooral naar elkaar om en….vertel het door! 
Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman. 
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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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Stem op ‘De Nije Buurt’ bij RABO Clubsupport  
voor nieuwe speeltoestellen 

Onze buurtvereniging “De Nije Buurt” doet dit jaar mee met de RABOClubsupport. Door 
zoveel mogelijk stemmen te verzamelen willen wij geld verdienen voor de aanschaf van 
nieuwe speeltoestellen in de speeltuinen ‘Te Nijenhuiswei’ en de ‘Noormanstrjitte’.  

Steun ons doel te bereiken!  
Doel is het inrichten van een 
aantrekkelijke en uitdagende speeltuin 
voor de jeugd in Wijnjewoude. Voor de 
Te Nijenhuiswei willen wij graag een 
groot speeltoestel plaatsen gericht op 
de wat oudere jeugd. En in de 
Noormanstrjitte willen we ons meer 
richten op de nieuwst geborene jeugd 
van ons dorp.  

Hoe werkt het?  
Alle klanten van de Rabobank kunnen 
stemmen via de Raboclubsupportactie. 
Als lid van de Rabobank krijgt u 
automatisch een stemcode per post of 
e-mail toegestuurd. Heeft u deze niet 
ontvangen? Neem dan contact op met 
de Rabobank, zij zorgen ervoor dat u uw 
stemcode ontvangt. U krijgt in totaal 5 
stemmen, waarbij u 2 keer op dezelfde 
vereniging kunt stemmen. Link voor het 
stemmen: 
https://www.rabobank.nl/particulieren/le
den/clubsupport/. Hier kunt u de 
Rabobank Drachten Noordoost 
Friesland selecteren voor het uitbrengen 
van uw stem.  

Bent u nog geen lid?  
Draagt u ons wel een warm hart toe? En 
bent u nog geen lid? Via de website van 
de Rabobank 
https://www.rabobank.nl/particulieren/le
den/lid-worden/ kunt lid worden. Of u 
kunt contact opnemen.  

Oproep speeltuincommissie  
Voor het opnieuw inrichting zijn wij nog 
opzoek naar ouders en andere 
vrijwilligers die ons willen ondersteunen 
bij het uitvoeren van activiteiten tbv geld 
inzamelen speeltuinproject (bv 
filmavond Swingel organiseren, 
flesseninzamelactie coördineren, etc). 
Ook zouden wij heel graag bijgestaan 
worden door iemand die ervaring heeft 
met fondsenwerving voor het 
aanschrijven van fondsen. En sterke 
mannen die heel praktisch willen helpen 
bij de voorbereidingen en afwerken van 
het plaatsen van nieuwe toestellen. Doel 
is dat dit halverwege volgend jaar gaat 
plaatsvinden.  

Regina Ridder, tel.: 06-16366472 en  
Rosan Koopstra, tel.: 06-41446086. 

Soos Wijnjewoude 
Op woensdag 16 oktober is er weer een soos-middag. Deze keer hebben we Bingo.  
Locatie: Gebouw de Driehoek in Wijnjewoude  
Aanvang: 14.00 uur  
We hopen op een gezellige middag en met Bingo moet dat zeker lukken.  

Graag tot dan.  
Namens het bestuur, Joke Nust  
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Prikbord 
 
 
Te huur 
Oud-Hollandse Spelen  
U heeft de keuze uit 25 spelen.  
Zie ook: 
www.spelverhuurwijnjewoude.nl  
Telefoon: 0516-48133 
 
 
Breicafé 
Dit zijn de data van het breicafé: 23 
oktober, 20 november. 18 december, 15 
januari,  
12 februari, 11 maart, 8 april en 13 mei. 
 
Roos van Dijk, Marjan Beekhuizen 

 
 
 
 
 
 
Betanke 
Lâns dizze wei wolle wy eltsenien tank 
sizze foar it meilibjen nei it ferstjerren 
fan myn man, ús heit, pake en oerpake 
Andries Monderman 
It hat ús goed dien, dat der safolle 
minsken wienen dy’t oan ús tochten en 
lânskamen of in kaartsje stjoerden.  
Tige tank hjirfoar.  
 
Famylje Monderman-de Jong.  
Oerterp, 23 septimber 2019.  

 
 
 
 

Peuterspeelzaal Esther 
 

 
De peutergroep 
Na een fijne zomervakantie zijn we blij iedereen weer te ontmoeten. We hebben voor de 
vakantie afscheid genomen van een aantal kinderen die de stap naar de basisschool 
maken. We verwelkomen nieuwe 
kinderen die bij ons komen spelen en 
ontdekken. De eerste twee weken 
hebben we vooral met elkaar moeten 
wennen. Na een lange vakantie periode 
kost dit altijd weer wat extra energie.  
 
Op donderdag 5 september ging bij ons 
de vlag uit. Onze juf Géke is op die dag 
25 jaar peuterjuf. Dit hebben we samen 
met een heleboel peuters gevierd.   
 
Nadat iedereen weer is gewend zijn we 
begonnen met het thema vakantie. Iedereen kan zijn of haar vakantie nog goed 
herinneren en wij hebben hier met elkaar over gepraat, gespeeld, geknutseld en 
gezongen zoals het opzegversje: 
 
Vakantie, vakantie 
De caravan (tent, camper) gaat mee, 
We rijden naar een camping  
Een camping dicht bij zee 
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In onze speelruimte staat een echte tent waarin we kunnen kamperen, we hebben een 
ijscowinkel met ijsjes om te proeven. In de zandtafel maken we zelf ijsjes en liggen 
schelpen om mee te spelen. We knutselen een zon met heel veel zonnestralen die de 
kinderen zelf knippen en opplakken. Natuurlijk mag een verrekijker niet ontbreken, hier 
hebben de kinderen heel hard aan gewerkt. 

Onze groentetuin bakken mogen we natuurlijk ook niet 
vergeten, in de zomervakantie is alles goed gegroeid 
en is het nu tijd om te oogsten. En echt uit onze tuin is 
alles lekkerder (volgens de kinderen). De rode bieten 
hebben we samen schoongemaakt. Bijzonder dat je 
daar rode handen van krijgt. De rode bieten hebben we 
samen gekookt en natuurlijk geproefd. Voor sommige 
even wennen en soms ook best spannend om dit te 
proeven maar het merendeel van de kinderen vindt ze 

lekker. 

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 gaan, 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. Peuters kunnen vanaf twee jaar bij ons komen ontdekken en spelen! 
Nieuwsgierig: kom gerust een keer kijken hoe het gaat!  
 
Buitenschoolse opvang  
De BSO groep is behoorlijk gegroeid we hebben meer dan 40 kinderen die 1 of 
meerdere middagen bij ons komen spelen en ontspannen. De kinderen komen van de 
twee scholen in Wijnjewoude en intussen ook van de school uit Hemrik. Als kinderen 
binnen zijn gaan we met elkaar gezamenlijk aan tafel om te drinken en te eten. We 
bieden elke middag meerdere soorten groente en fruit aan. Voor iedereen even een 
rustmoment, energie opdoen om daarna nog fijn een activiteit te kunnen doen waar je 
zin in hebt. We stimuleren om lekker naar buiten te gaan. Maar ook binnen is er 
voldoende mogelijkheid om iets te doen wat je leuk vindt. 

 
Uitvliegen 

Mijn hele voorgeslacht was diep geworteld in de Friese grond. En dat zou mij ook 
gebeuren. Ik werd geboren in het voorjaar, rondom mij waren koeien, schapen en 
paarden. Rondom zag ik bloemen gele, witte en paarse. Dit is mijn thuisland. Ik hoorde 
de kieviet, de grutto, en de leeuwerik. 

Voor iedereen komt een tijd om uit te 
vliegen, dus ook voor mij. Zweven door 
de lucht en dan liefst ver van hier. Maar 
mijn moeder zei: ‘wacht, er komt een tijd 
dat ook jij uit zal vliegen’. In mijn prille 

begin zag iedereen mij staan. Ik werd 
geprezen samen met mijn broertjes en 
zusjes, geaaid en gestreeld door allerlei 
vreemde snuiters die ik niet kende. Ik 
vond het wel aardig. Maar ik begon te 
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verlangen naar een ander bestaan. Ik 
zelf was ook plotseling veranderd en 
kon er niets aan doen. Ik was nog een 
beetje jong maar dacht: ‘ik kan op eigen 
benen staan’. Kalm aan zei mijn 
moeder, iedereen verlaat hier de 
geboortegrond op zijn eigen tijd. Ik zag 
mijn zussen al wiebelen van ongeduld. 
En ook ik droomde van de dag dat ik 
opsteeg en door de lucht vloog. En 
werkelijk het gebeurde. Pas op, riep 
mijn moeder, want niet iedereen komt 
goed terecht. Maar wat een prachtige 
ervaring. Toen ik de wereld zag van de 
andere kant. Ik zag de auto’s die steeds 
kleiner werden. De mensen klein en 
nietig als mieren. Ik vloog over grenzen 
of ze niet bestonden. Dorpjes die overal 
in het landschap waren gestrooid. Zo 
raakte ik steeds verder van de grond 
waarin mijn voorgeslacht was geworteld. 
Toen ik beneden een grote watervlakte 

zag, dacht ik: ‘o jee, nee hier niet 
landen, dan ga ik naar de haaien. Of 
misschien is er nog een eilandje van 
plastic soep waar ik een nieuw leven 
kan beginnen.  

Nee, ik moet mij niet druk maken. Ik heb 
gezien hoe klein de mensjes zijn. Dus 
ook Trump, Erdogan en Poetin zijn zo 
klein. Puh, ze stellen niets voor. Zo 
zweefde ik met de wind mee, totdat ik 
heimwee kreeg naar mijn geboorte 
grond. ‘Ik wil terug’: riep ik. Terug naar 
mijn geboorte grond, om mijn omgeving 
wat mooier te kleuren. Er is immers 
niets mooiers dan thuis komen. Nu wil je 
natuurlijk graag weten wie ik ben. Ik zal 
het je vertellen, ik ben het pluisje van de 
paardenbloem en zou zeggen: ga op 
reis maar kom vooral weerom.  

 
Annie 

  

Rommelmarkten:  
Het is weer voorbij die gezellige rommelmarkten. De laatste rommelmarkt was op 
woensdag 2 oktober. In dit zomerseizoen zijn er 10 rommelmarkten georganiseerd. 
Over het weer viel niet te klagen, een enkele keer misschien een beetje erg warm en 
een enkele verregende rommelmarkt.  

Winterwandeltocht:  
De winterwandeltocht wordt georganiseerd op zaterdag 25 januari 2020. Informatie over 
afstanden en starttijden volgen t.z.t. in de Bân.  

VVV Wijnjewoude 
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Open Opsterlandse Legpuzzel Kampioenschappen 

 
Op 2 november kan het gebeuren! Het kan zo maar zijn dat jij met je team de eerste 
Opsterlandse legpuzzelkampioen wordt. Eeuwige roem en een jaar lang die prachtige 
wisseltrofee op je nachtkastje. 
 
De activiteitencommissie van De Swingel organiseert op 2 november het eerste OOLK, 
de Open Opsterlandse Legpuzzel Kampioenschappen. Teams bestaande uit vier 
personen gaan die avond de strijd aan om zo snel mogelijk een legpuzzel van 500 
stukjes te maken. Meedoen? Formeer een team en schrijf je in via 
swingelactiviteiten@gmail.com of via www.wijnjewoude.net/oolk. Vermeld bij inschrijving 
de naam van je team, de naam van de teamcaptain met zijn of haar emailadres en 
telefoonnummer en de namen van drie andere teamleden.  
 
Deelnemen kost € 15,-- per team, dus nog géén € 4,-- per persoon! En daarvoor krijg je, 
behalve een onvergetelijke avond, een kopje koffie bij binnenkomst en mag elk team na 
afloop de Van Haasteren puzzel mee naar huis nemen. En misschien ook die prachtige 
wisselbeker! 
 
Tussen 19:30 en 19:45 uur word je met je team in de Swingel verwacht en na een korte 
uitleg van de spelregels, klinkt het startschot om 20:00 uur. De prijsuitreiking staat 
gepland voor 22:00 uur. 
 
Geef je team uiterlijk 21 oktober op, en maak je buurtgenoten en gezinsleden 
enthousiast. Maar doe het snel, want vol=vol. 
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D.W.S. volleybaljeugd al weer lekker bezig! 
Na een veel te lange en saaie volleybal-loze zomerstop is de competitie gelukkig weer 
begonnen. En met drie nieuwe talenten in het team is het chronische personeelstekort 
van het vorige seizoen hopelijk voorgoed opgelost. 
De meiden waren al weken fanatiek aan het trainen en donderdag, 19 september 
barstte de competitie weer los. Thuis in de Swingel stonden de Roeken uit Dokkum op 
het menu. De tactische bespreking vooraf ging vooral over de nieuwe jel die er moest 
komen. De coach (die graag anoniem wenst te blijven) werd hiermee opgescheept, 
maar kon blijkbaar de inspiratie niet vinden, zodat tijdelijk de jel van vorig seizoen nog 
even mag blijven: YES YES YES……DWS !! (niks mis mee, de dames zijn er vorig 
seizoen 2de mee geworden !). 
De eerste set begon erg spannend, tot 15-15 ging het bloedstollend gelijk op. Maar 
DWS heeft een aantal “geheime wapens” waaronder twee meiden met een alles 
verpletterende bovenhandse opslag. Dat deed de roeken de das om,  
eindstand set 1: 25-17. 
 
De tweede set begon iets anders. De Roeken kwamen dik op voorsprong. Tijd voor een 
time-out en een donderpreek van de coach. Dat hielp, want even later stonden de 
meiden op setpoint: 24-21. MAAR DAN MOET JE HET LAATSTE PUNTJE NOG WEL 
MAKEN NATUURLIJK ! Dat ging dus mis. Eindstand set 2: 24-26 voor de tegenpartij en 
1-1 in sets. 
 
De derde beslissende set. Spannend tot de laatste bal! De strijd ging gelijk op en om elk 
punt werd fanatiek gespeeld. Maar de meiden van DWS hielden het hoofd koel en luid 
aangemoedigd door de supporters op de overvolle tribune wisten ze de set binnen te 
slepen: 25-22. Einduitslag 2-1 voor DWS ! 
Goed gedaan dames, de eerste punten zijn binnen.  
 
Lijkt het jou misschien ook leuk om te gaan volleyballen? DWS kan altijd spelers 
gebruiken, piepjong, stokoud, maakt niet uit, iedereen is welkom. Het zou vooral erg 
leuk zijn als er weer jongere jeugd lekker gaat spelen. Lotte Langhout weet er alles van.  
Haar nummer is 06-31202175 en je mag haar dag en nacht bellen! 
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Volleybalvereniging DWS 
 

Beste Volleybalvrienden,  
De Rabobank Clubsupport actie is begonnen. Net als 
voorgaande jaren doet DWS hier weer aan mee. Als lid 
van jou Rabobank kun je tot 11 oktober stemmen op jou 
favoriete vereniging of stichting. Ga naar 
https://www.rabo-clubsupport.nl/drachten-noordoost-
friesland/stemmen en stem voor DWS.  
In de zomervakantie is er hard doorgewerkt aan nieuwe 

wedstrijdtenues. De tenues zijn vers van de pers en inmiddels al in bezit bij de dames 
en heren teams. Wanneer ook de jeugd meer zekerheid heeft op doorstroom voor 
volgend jaar, wordt er gezocht naar een sponsor voor het jeugdteam.  
Houd de facebookpagina in de gaten voor teamfoto’s.  
 
Balsponsor maand oktober 
• Autoservice Pool Wijnjewoude 
Namens D.W.S. bedankt voor het sponsoren van een bal. 
 
Trainingstijden oktober 
Maandag:   Jeugd    19:00 uur - 20:00 uur  
                   Dames 1  20:00 uur - 21:15 uur  
        Dames 2  21:15 uur - 22:30 uur  
Dinsdag :   Recreanten  19:30 uur - 20:45 uur 
        Heren    20:45 uur - 22:00 uur 
 
Wedstrijdschema  

10-10 19:15 VC Drachten HS 1 D.W.S. HS 1 Sportcentrum Drachten 
 19:30 AVIOS DS 1 D.W.S. DS 1 V.d. Bij-Hal, Kollum 
 19:30 D.W.S. DS 3 V.C.S. DS 3 Mfc. de Swingel 
 20:45 D.W.S. DS 2 V.C.S. DS 4 Mfc. de Swingel 
17-10 19:15 ODS DS 4 D.W.S. DS 2 Beetsterzwaag 
 19:30 D.W.S. DS 1 Blok '87 DS 1 Mfc. de Swingel 
 20:15 ODS DS 3 D.W.S. DS 3 Beetsterzwaag 
 21:30 D.W.S. HS 1 D.F.S. HS 1 Mfc. de Swingel 
31-10 19:00 D.W.S. MA 1 v.v. Tijnje XB 1 Mfc. de Swingel 
 19:15 VC Drachten DS 3 D.W.S. DS 1 Sportcentrum Drachten 
 20:15 D.W.S. DS 2 v.v. D.S.O. DS 4 Mfc. de Swingel 
 21:15 DOSKO/Acta HS 2 D.W.S. HS 1 Kaatshal De Trije, Franeker 

 
Mededeling(en) 
Dan nog even dit:  
- Competitiespeler, houdt de Nevobo-website / app in de gaten voor eventuele 

wedstrijdwijzigingen!  
- Vanaf september kunnen alle spelende leden van DWS met een sportblessure op 

maandagmiddag weer gratis terecht op het Sportspreekuur van Fitaal.  
- Donateursgeld wordt afgeschreven begin van de maand november. 
Het bestuur 
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Dorpsagenda 
 
 
Oktober 
 
8 Spreekuur PB in de Swingel, 19.00 – 19.30 uur 
11  Mannenbiljart in de Swingel, 20.00 uur  
12  'Senang' met Nynke Heeg en Klemens Patijn in de Swingel, aanvang 20.15 uur  
16 Soos, in gebouw de Driehoek, 14.00 uur 
16 Ovv. Dorpssteunpunt 10.00 – 12.00 uur 
17  Feestmiddag Tetje van Toen van de Zonnebloem om 13.30 – 16.30 uur De Wier  
17  Klaverjassen in de Swingel, van 13.30 tot 16.30 uur  
21  Koffieochtend 'Kom Erbij' in het teken van Nepal, het dak van de wereld  
23 Breicafé, 10.00 uur 
23  Klaverjassen in Café van der Weij  
24 Hollandse spelen in de Swingel, 14.00 uur 
26  Lichtjesavond op begraafplaats Duurswoude om 19.00 uur (Eert De Doden)  
30 Ovv. Dorpssteunpunt 10.00 – 12.00 uur 
31  Klaverjassen in de Swingel, van 13.30 tot 16.30 uur  
 
 
 
November 
1 Schutjassen in de ODV kantine, 20.00 uur 
1 Vrouwenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
2 Open Opsterlandse Legpuzzel Kampioenschappen, 20.00 uur in de Swingel 
8 Mannenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
9 Bierproeverij in de Swingel, 20.00 uur 
13 Ovv. Dorpssteunpunt 10.00 – 12.00 uur 
14 Klaverjassen in de Swingel, van 13.30 tot 16.30 uur  
18 Kom Erbij, spelletjes en knutselen 
20 Breicafé, 10.00 uur 
27 Ovv. Dorpssteunpunt 10.00 – 12.00 uur 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Oktober 
 
6 9:30 uur Duurswoude Ds. J. Hoekma, Urk  
 13.45 uur Duurswoude Ds. H. de Jong, Kampen 
13 9:30 uur Ger. Kerk Ds. H. Engelsma, School kerk gezinsdienst Gez. 

Dienst 
 13:45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Zangdienst Joh. 

de Heer 
20 9:30 uur Duurswoude Ds. M. Visser, Wezep 
 13:45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 
27 9:30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 
 13:45 uur Weinterp Ds. W.L. Dekker, Kampen 

 
November 
 
3 9:30 uur Duurswoude Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde 
  13.45 uur Duurswoude Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut 

 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Oktober 
6 9:30 uur Ds. H. Engelsma Israëlzondag mmv Looft den Heer 

Koffiedrinken na de dienst 
13 9:30 uur Ds. H. Engelsma Kerk en school dienst 
20 9:30 uur Mw. J. Elzinga-Bakker, 

Groningen. 
Koffiedrinken na de dienst 

27               9.30 uur       Dhr. H. Brouwer, Rouveen Bijbelzondag / Vierdienst 
    

 
November 
3 9:30 uur Ds. F. de Jong, Leek Zendingszondag 
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Doktersdiensten 
 
 
 
Algemeen 
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 
Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude                                                                                                                              
Tel.nr.: 0516 – 481 250  Spoed: 0516 – 480 808 
 
 
Openingstijden   07:30 – 17:00 uur 
07.30 – 08.00 uur:                             laboratorium (bloedprikken) 
08.00 – 10.15 uur:                             spreekuur huisarts 
10.15 – 11.15 uur:                             werkoverleg en koffiepauze     
11.15 – 12.30 uur:                             visites huisarts en verpleegkundig spreekuur 
12.30 – 13.15 uur:                             lunchpauze 
13.00 – 16.00 uur:                             spreekuur huisarts en verpleegkundig spreekuur 
 
Spreekuur Hemrik (de Bining) 
Donderdag    08:30 – 10:15 uur 
 
Avondspreekuur (op afspraak) 
Maandag    18:00 – 20.00 uur  
Tevens verpleegkundig spreekuur op afspraak 
 
Wrattenspreekuur   op afspraak 
 
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en wachttijden aan de balie of telefoon te 
voorkomen, willen wij u dringend vragen om voor de volgende diensten te bellen op de 
aangegeven tijden: 
▪ Het maken van afspraken: 08.00 – 10.00 uur 
▪ Het opvragen van labuitslagen: 14.00 – 15.00 uur 
▪ Ophalen van medicatie:  16.00 – 17.00 uur 
 
Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl  
Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie 
en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met onze assistentes. 
 
Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: 
Dokterswacht Friesland: telefoonnummer 0900 – 112 7 112 
De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. 
 
Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend, met uitzondering van:  
Herfstvakantie (Week  44) Maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november.  
Tijdens deze periode wordt uw huisartsenzorg waargenomen door onze collega’s van 
huisartsenpraktijk Bakkeveen.  
 






