
oov r d Wal
ib
jn

s
j

p
e

r
w

o
o

d 
u

s
d

k
e

jilednaaM

                22     33 00      22  jj 00aa 22aa   rr iigg rraa aanngg uu  rr    bb    ee    ff    NN       rr   ..      22 3344

ddee  BBâânn UITNODIGING  
VOOR DE VIER-DOOPDIENST

 OP 09 FEBRUARI 2020

THEMA:  ‘HAT TRICK’ 
GEREF.KERK

 

WIJNJEWOUDE-HEMRIK 

                            

(MERKEBUORREN

 

34

 

,

 

9241

 

GG

 

WIJNJEWOUDE) 

VOORGANGER:

 

DS.

 

H.

 

ENGELSMA

 

M.M.V.

 

:

  

GOSPELGROEP

 

DE REGENBOOG, 
DOKKUM

AANVANG 09.30U 

WELKOM!!

NA DE DIENST IS ER





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 7 maart 2020. 
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 februari 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 
 
 
 
 
 
 
Even aandacht voor bovenstaande (in iedere Bân standaard aanwezige) vermelding 
over het aanleveren van kopij. Bij voorkeur als rtf-bestand of een gewoon Word-
document. Een vriendelijk verzoek van ons is dat dit dan ook inderdaad zo aangeleverd 
wordt. 
 
Het komt steeds meer voor dat kopij in een ander bestand binnenkomt en dat maakt het 
voor ons lastiger om het passend in de Bân te krijgen. PDF-bestanden zijn door ons 
bijvoorbeeld niet te bewerken. Wij streven er naar om elk nummer een evenwichtige 
uitstraling mee te geven zonder een wirwar van hele grote en verschillende teksten. Bij 
voorbaat alvast bedankt en veel leesplezier gewenst. 
 
De redactie.                                                                                                                
  

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“Fjoerreade 

loften” 
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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

OOppppeerr  HHaauuddmmaarree  3322

99224411  HHRR    WWiijjnnjjeewwoouuddee

zzaaaakk
mmoobbiieell
ee--mmaaiill

  ((00551166))    4488  1100  1177
  0066  --  5555  1177  8833  5599

rrooeellooffddeejjoonngg@@ffrreeeelleerr..nnll

IInn--  eenn  vveerrkkoooopp  aallllee  mmeerrkkeenn  aauuttoo''ss,,  mmaacchhiinneess  eenn  bbeeddrriijjffssaauuttoo’’ss

Roelof de Jong

wweebbssiittee::  wwwwww..ddeejjoonnggaauuttoosseennmmaacchhiinneess..nnll

::

::
::

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

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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Oud & Nieuw 
Het is al een maand geleden, maar via deze weg wil PB nog haar dank en waardering 
uitspreken aan de organisatie van het carbidschieten. Het was wederom een goed 
georganiseerde, gezellige dag en een mooie afsluiting van het jaar. Bedankt voor de tijd 
en het enthousiasme dat jullie er in hebben gestoken, we hopen de traditie volgend jaar 
weer voort te kunnen zetten. 
 
Speciale dank ook voor bakkerij Van der Molen en De Stripe voor het kosteloos 
beschikbaar stellen van de oliebollen en snert, die weer gretig aftrek vonden. 
 
Dorpsagenda 
Zoals eerder in de Bân al werd gemeld, 
is PB aan het kijken hoe er meer uit de 
dorpsagenda gehaald kan worden. 
Aanleiding hiervoor is de 
informatieavond geweest waar uit 
verschillende kanten de wens werd 
uitgesproken voor een dergelijke 
agenda. Omdat er al een dorpsagenda 
bestaat op wijnjewoude.net heeft PB 
hierover gesproken met de werkgroep 
Website Wijnjewoude. Uitkomst van dit 
gesprek is dat de werkgroep komend 
voorjaar een informatieavond zal 
organiseren waar zal worden uitgelegd 
hoe bedrijven en verenigingen zelf 
activiteiten in de agenda kunnen zetten. 
Houd hiervoor dus de Bân en 
www.wijnjewoude.net in de gaten.  
 
Bestuurlijk Overleg 
Eind januari staat voor PB het 
Bestuurlijk Overleg gepland: het 

terugkerende overleg tussen PB en het 
college van B&W. Hoewel er regelmatig 
contact is tussen PB en het college is 
het altijd goed om met elkaar om tafel te 
gaan en de samenwerking te 
bespreken. Op het moment van het 
schrijven van dit stuk moet dit overleg 
nog plaatsvinden dus een verslag 
hiervan zal in de volgende Bân 
verschijnen.  
 
Save the date: 24 maart 2020  
Op 24 maart zal de Algemene 
Ledenvergadering van PB plaatsvinden, 
houd deze datum dus alvast vrij. Meer 
informatie zal volgen in de Bân van 
maart. 
 
Brengpunt Groenafval Ureterp 
In februari kunt u uw tuinafval op 
zaterdag 8 februari 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.  
 

      

Inloopspreekuur PB: dinsdag 11 februari van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel. 
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Neerslagcijfers 2019 
 
Van mevrouw Feenstra - van Keimpema krijgen we jaarlijks het overzicht van de door 
haar voor de Leeuwarder Courant bijgehouden neerslagcijfers. Ook in 2019 hield ze de 
regenstand bij. 
 
Opvallend in 2019 was de droogte en het temperatuurrecord in de zomer. Vooral de 
periode tot september was droog met 471,5 mm neerslag. Daarmee nog droger dan in 
2018, toen in deze periode 491,5 mm neerslag viel. 
 
In 2019 viel in totaal 898,5 mm regen in haar regenmeter aan de Merkebuorren. Dit 
kwam als volgt tot stand: 
 
Januari 
Februari 
Maart 
April 

66,5 mm 
42,0 mm 

147,5 mm 
52,5 mm 

 
 

Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 

31,0 mm 
57,0 mm 
19,5 mm 
55,5 mm 

 
 

September 
Oktober 
November 
December 

138,0 mm 
133,5 mm 
89,0 mm 
67,0 mm 

 
Lammert 
 

Ruilbeurs 
 
Op donderdag 26 maart is er een ruilbeurs om 19.45 uur in het Trefpunt in Wijnjewoude. 
Heeft u thuis nog (ongebruikte) spullen liggen die u graag zou willen ruilen voor iets 
anders? Kom dan langs!  
 
Hoe werkt het? U brengt spullen in en neemt kosteloos ook weer spullen mee naar huis.  
Wat voor spullen kunt u brengen? Sowieso nieuwe ongebruikte spullen maar ook 
tweedehands spullen die nog goed bruikbaar en onbeschadigd zijn. 
 
Voor elektrische apparaten geldt dat ze 
nog wel moeten werken. Ook van 
belang is dat het niet gedateerd is 
(bijvoorbeeld geen videobanden). U 
kunt allerhande spullen in en om huis 
inbrengen, bijvoorbeeld keukenspullen, 
kleding (schoon, gewassen en vlekvrij), 
drogisterijproducten, bijvoorbeeld een 
geurtje wat u niet lekker vindt 
(ongebruikt), boeken, (kleine) 
elektrische apparaten (geen 
wasmachine bijvoorbeeld), 
tuingereedschap of speelgoed 
bijvoorbeeld. De spullen die uiteindelijk 
over blijven gaan naar de 
kringloopwinkel. 
 
 

Spullen kunt u in de week van 23 maart 
inbrengen op Merkebuorren 35 van 
19.00 -20.00 uur en anders op afspraak, 
door even een appje te sturen naar 
Anita, tel.: 06 44194675. 
 
Verder kun u ook inbrengen op de 
avond zelf, van 19.00 - 19.30 uur. We 
beginnen om 19.45 uur met vooraf een 
(gratis) kopje koffie of thee met iets 
lekkers erbij in het Trefpunt (naast de 
Gereformeerde Kerk). 
 
Heeft u nog vragen of heeft u iets staan 
waarvan u niet weet of u het in kunt 
brengen, bel gerust. Eventueel kunnen 
spullen ook bij u thuis opgehaald 
worden. Tot donderdag 26 maart, van 
harte welkom! 
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WEN Stap voor Stap 
 
Praat vooral mee over de toekomst van Wijnjewoude! 
De ontwikkeling van het Energiepark aan de Tolleane staat 
momenteel onder druk vanwege protesten tegen plannen 
voor groengasproductie en een zonneweide. Het naambord 
heeft het zelfs niet overleefd 
Toch is WEN niet voornemens om vanwege deze onrust 
haar plannen voor een schone en groene toekomst van ons 
dorp zomaar los te laten. En die toekomst gaat alle bewoners aan. 
 
Daarom roepen we iedereen op om zelf mee te denken en te praten over ontwikkelingen 
en plannen, in plaats van het aan enkele anderen over te laten. Je kunt reageren op 
info@wen.frl. 
 
Ook ben je van harte uitgenodigd voor de openbare ledenvergadering van WEN op 
maandag 9 maart. Iedereen -dus ook niet-leden- is welkom en ieders stem wordt 
gehoord. Overigens heb je als WEN lid echte zeggenschap en het lidmaatschap kost 
niets. Dus als jij duurzaamheid belangrijk vindt en je wilt meebeslissen, sluit je dan aan 
bij de groene beweging van Wijnjewoude. Wil je meer weten over de bezwaren in de 
januari Ban en onze reactie daarop? Zie www.wen.frl.  
 
Onafhankelijk gespreksleider gevonden voor werkgroep Leefomgeving Tolleane 
Tijdens de ledenvergadering op 28 november is besloten een werkgroep Leefomgeving 
Tolleane in te stellen onder onafhankelijk voorzitterschap. 
WEN heeft de taak op zich genomen om een geschikt persoon te zoeken. En die 
zoekactie is geslaagd. We hebben iemand gevonden waar we vertrouwen in hebben, in 
de persoon van Arjen Bosch. Hij is vrijwilliger van de Koninklijke Nederlandse Heide 
Maatschappij Foundation (www.KNHM.nl). Arjen is van mening dat er momenteel 
onvoldoende basis is voor een werkgroep. Hij wil eerst van onderop contact leggen met 
meerdere belangengroepen waaronder buurten en protestgroep westkant. WEN hoopt 
dat het lukt om op een goede manier samen te werken in het dorp. 
 
Gouden kans: miljoenen euro’s voor 
verduurzaming van Wijnjewoude 
Dat klinkt als een sprookje, maar het 
zou zo maar eens waarheid kunnen 
worden. De overheid stelt die miljoenen 
beschikbaar. Geld dat kan worden 
besteed aan bijvoorbeeld het isoleren 
van onze woningen. Voorwaarde is dat 
we gezamenlijk als dorp aardgasvrij 
worden en actief willen verduurzamen. 
Gemeente Opsterland en WEN willen 
een aanvraag voor deze subsidie 
indienen, maar hebben dan wel de hulp 
van alle Wijnjewoudsters nodig.Lees 
erover in het artikel van Gemeente 
Opsterland en WEN verderop. 
 

100% groene, lokale en betaalbare 
energie  
Wil jij dat ook? Word klant van Energie 
VanOns. Dikke kans dat je dan stroom 
van het zonnedak van Herder Agro 
krijgt. Bovendien zorg je daarmee dat de 
winst niet naar ‘grote 
investeerders/beleggers’ gaat maar in 
Wijnjewoude blijft! We gaan het 
besteden aan duurzame en sociale 
projecten die de leefbaarheid van ons 
dorp bevorderen. Kijk maar eens op 
www.wen.frl/energie-vanons/.  
 
Volg Wijnjewoude Energie Neutraal 
op Facebook! 
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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

Klaasje van der Woude 

e-mail: swingelreserveringen@gmail.com

Tel. 0516 - 48 13 91

 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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Gouden kans: miljoenen euro’s voor 
verduurzaming Wijnjewoude 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dat klinkt als een sprookje, maar het zou zo maar eens waarheid kunnen worden. 
De rijksoverheid heeft een financiële regeling ingesteld waarmee geëxperimenteerd kan 
worden hoe  hele wijken of dorpen aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Dus 
onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Deze regeling heet ‘Proeftuin Aardgasvrije 
Wijken’ (lees ook dorpen). 
 
Het dorp Garyp heeft in de eerste 
subsidieronde van 2018 ruim 5 miljoen 
euro ontvangen. Geld dat besteed kan 
worden aan onder andere de aanschaf 
van warmtepompen en het isoleren van 
de huizen. Bewoners kunnen mooie 
bedragen uit de subsidie ontvangen en 
flink op hun energienota besparen. 
 
Deze regeling is mogelijk ook een 
unieke kans voor Wijnjewoude om haar 
ambitie van een energieneutraal dorp in 
2025 dichterbij te brengen.  
Ook de gemeente Opsterland werkt aan 
een duurzame toekomst en heeft 
plannen om samen met WEN een 
aanvraag in te dienen voor de ‘Proeftuin 
Aardgasvrije Wijken’. Daarnaast 
ondersteunen ook provincie Fryslan, 
Liander, Elkien, Gasunie en andere 
partijen de aanvraag. 
 
En daar mogen we als inwoners best 
trots op zijn. Want het is puur omdat er 
in ons dorp al zoveel  gebeurt op het 
terrein van besparing en opwekking. 
Wijnjewoude is een echte koploper! 
Daarom deze gouden kans voor alle 

inwoners om met financiële steun nog 
meer besparingsmaatregelen te nemen.  
 
Een aardgasvrij dorp is alleen te 
realiseren als iedereen er achter staat 
en bereid is een steentje bij te dragen. 
Is het dorp daartoe bereid? Wat is voor 
het dorp belangrijk ? Welke behoeftes 
zijn er? Vragen die beantwoord moeten 
worden in de subsidieaanvraag. 
 
Om hier achter te komen organiseren 
gemeente en WEN een aantal 
bijeenkomsten om in gesprek te gaan 
met woningeigenaren, huurders, 
ondernemers en verenigingen etc.  
Er is een eerste Proeftuin 
informatiebijeenkomst met 
vertegenwoordigers van alle 
buurtverenigingen/buurten op woensdag 
5 februari. 
 
De komende weken hoor je er meer 
over. 
 
Doe jij ook mee? Pakken we SAMEN 
die gouden kans? 
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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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Ken jij de dorpswebsite? 
 
Al een aantal jaren is www.wijnjewoude.net dé website van het dorp. Het initiatief voor 
de site is indertijd genomen door Plaatselijk Belang. De website wordt onderhouden 
door vrijwilligers. Veel bedrijven zijn sponsor van de site en maken het financieel 
mogelijk dat de site in de lucht blijft. 
Op de site vind je ook de dorpsagenda. Hierop worden alle belangrijke gebeurtenissen 
van het dorp vermeld. Als je nog niet bekend bent met de dorpsagenda, neem dan maar 
eens een kijkje op https://wijnjewoude.net/agenda/.  
 
Als je als buurt- of sportvereniging iets wilt organiseren, kijk dan eerst even op de 
dorpsagenda. Zo voorkomen we dat er in het dorp bijvoorbeeld twee bingoavonden 
tegelijk worden georganiseerd. Het is slim om je activiteit ook even aan te melden bij 
ons, zodat wij het op de agenda kunnen plaatsen. We zetten het dan ook op de 
facebookpagina van Wijnjewoude. 
Als je iets wilt organiseren in De Swingel, kan je ook de boekingsagenda van De 
Swingel inzien op  https://wijnjewoude.net/de-swingel/agenda/. Je weet dan of de 
gewenste ruimte in het dorpshuis vrij is. 
 
Zelf doen? 
Wanneer je een berichtje of een evenement op wijnjewoude.net wilt plaatsen, kan je dit 
aan de redactie sturen. Zij plaatsen het dan.  
 
Maar je kunt het ook zelf doen. Ook kan je zelf de pagina van jouw vereniging of bedrijf 
bijhouden. Als je dat leuk vind, vertellen wij je graag hoe dat gaat op onze workshop die 
we in de loop van maart zullen organiseren. Meld je even aan via 
https://wijnjewoude.net/contact/ zodat we weten of hiervoor voldoende animo is.  
 
Ook als je al eerder een workshop volgde, maar het is allemaal een beetje weggezakt, 
ben je van harte welkom. We leren je dan bijvoorbeeld hoe je moet omgaan met foto’s 
bij een bericht, want dat is voor sommige gebruikers van de site nog wel eens lastig. 
 
De werkgroep website Wijnjewoude. 
 

 
Nieuws van het dorpsfeest 

 
Met een beetje fantasie is het alweer aftellen naar het dorpsfeest 2020.  
 
Dit jaar vallen we met de neus in de 
boter omdat Nederland tijdens het 
dorpsfeest in actie mag op het EK 
voetbal. We hopen daarom dat jullie 
allemaal op donderdagavond 18 juni de 
wedstrijd Nederland - Oostenrijk in de 
tent komen kijken. Zodat we ze samen 
naar een overwinning kunnen 
schreeuwen!! 
 

Wij zorgen voor een groot en goed 
zichtbaar scherm en jullie voor de 
gezelligheid! Voor en na de wedstrijd 
zorgt Gang Is Alles voor de muzikale 
omlijsting! En natuurlijk vindt de loting 
van de playbackshow in de pauze van 
de wedstrijd plaats.  
 
Tot dan!!
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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

hhootteell

RReessttaauurraanntt
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Ut ‘e skoalle klapt 
 
 

 
De eerste maand van 2020 zit er alweer op. De dagen beginnen alweer wat te lengen 
het is gelukkig weer wat langer licht. Tot nu toe gaat de winter vrij geruisloos voorbij. We 
hebben nog geen vorst en sneeuw gehad. Schaatsen op natuurijs is er helaas nog niet 
van gekomen.  
 
Na de kerstvakantie zijn we allemaal 
weer met frisse moed aan de slag 
gegaan. In januari/februari worden de 
Cito leerlingvolgsysteem toetsen 
afgenomen voor rekenen, lezen, 
spelling en begrijpend lezen. Deze 
toetsen worden geanalyseerd en 
gebruikt voor het afstemmen van het 
onderwijs op de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen. Zo kunnen we optimaal 
passend onderwijs geven aan al onze 
leerlingen. De resultaten en wat dit 
betekent voor het onderwijs aan de 
kinderen, worden met ouders besproken 
tijdens de contactgesprekken. 
 
De kinderen van de groepen 1/2 zijn in 
de Swingel op bezoek geweest bij de 
ouderen. Daar kregen ze drinken en wat 
lekkers. Er werd getekend en spelletjes 
gedaan. Dit was een actie van “Kom 
erbij” en voor iedereen een groot 
succes. Zowel de ouderen als de 
kinderen van de groepen 1/2 hebben 
een hele leuke ochtend gehad. De 
volgende actie van “Kom erbij” staat ook 
al weer op stapel. In maart gaan de 
kinderen van de groepen 5/6 op bezoek 
bij de koffieochtend in de Swingel. De 
insteek is de verbinding te zoeken 
tussen de leerlingen van Votum 
Nostrum en It Twaspan en de ouderen 
van Wijnjewoude. 
 
In deze periode zijn er ook weer 
theatervoorstellingen. De werkgroep 
theater heeft de voorstelling “Bang 

Mannetje” uitgezocht voor de groepen 
1/2 van de scholen in Opsterland. Dit is 
een vrolijke, interactieve voorstelling 
voor 4/5-jarigen gebaseerd op het 
gelijknamige prentenboek van Mathilde 
Stein en Mies van Hout. In een intieme 
sfeer speelt en zingt Joes een dag uit 
het leven van Bang Mannetje. Bang 
Mannetje is voor alles bang. Bang om 
de straat op te gaan in zijn 
lievelingsbloemenbroek, bang om iets te 
zeggen als er iemand voordringt bij de 
bakker en bang voor spoken onder zijn 
bed. De toverboom kan hem veranderen 
in een dapper mannetje, maar dan moet 
hij wel eerst de draak, de spin en de 
heks in het wilde woeste woud 
trotseren! Gaat het hem lukken om de 
toverboom te vinden? Het is fijn dat alle 
kinderen van Opsterland op deze wijze 
de gelegenheid gesteld worden om 
kennis te maken met theater. 
 
De leerlingen van groep 8 zijn zich 
inmiddels aan het oriënteren op hun 
eigen toekomst. Het eindadvies over het 
niveau wordt door de leerkracht 
gegeven aan de leerlingen en de ouders 
Zij bezoeken voorlichtingsavonden en 
doemiddagen op de verschillende 
voortgezet onderwijsscholen in de regio. 
Samen met hun ouders maken zij de 
belangrijke keuze voor een 
vervolgschool. 
 
Namens de teams van Votum Nostrum 
en It Twaspan  
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Kinderopvang Esther 
 

De peutergroep 
De feestelijke decembermaand hebben we afgesloten met een 
vakantie. In het nieuwe jaar starten we met een nieuw thema: de 
tandarts. We hebben onze poppenhoek veranderd in een 
tandartspraktijk. We hebben een tandartsstoel, een witte jas, in de 
kastjes bevinden zich mondkapjes, mondspiegeltjes, 
handschoenen, spuitjes. De kinderen hebben hier direct volop 
gespeeld. In de groep lezen en zingen we over de tandarts. 

Binnenkort krijgen we ook nog visite van een echte tandarts. Op deze manier zijn we 
spelenderwijs bezig met tanden en de gezondheid van tanden. Een liedje dat we met elkaar 
zingen is: 
 
(Melodie Vader Jacob) 
Tanden poetsen, tanden poetsen,  
Alles schoon, alles schoon, 
Alle tanden poetsen, alle tanden poetsen, 
Heel gewoon, heel gewoon. 

 
Tanden poetsen, tanden poetsen, 
Oh wat fijn, oh wat fijn, 
Lekker schone tandjes, lekker schone 
tandjes, 
Dat is fijn! Dat is fijn! 

 
 
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 kinderen van de BSO vinden de tandarts speelhoek ook 
geweldig! Er zijn de afgelopen weken al heel wat tandarts 
bezoeken gedaan. Ook deze groep kinderen krijgt op deze 

manier de gelegenheid om 
met dit thema bezig te zijn. 
 
Voor alle kinderen van een 
peutergroep en de BSO is er 
aan het eind van het project 
een nieuwe tandenborstel 
plus een tubetje tandpasta via het project: Hou je mond 
gezond. 
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Mindfulness Yoga! 
 
Wat is Mindfulness Yoga? 
Mindfulness Yoga lijkt de meest verstilde vorm van yoga waarin we met aandacht subtiele 
lichaamsbewegingen en yogahoudingen uitvoeren. Zo verkennen we de mogelijkheden én 
de grenzen van ons lichaam, en leren we luisteren naar de signalen die ons lichaam geeft.  
 
Wat is het effect? 
Bewegen met aandacht, werken met je ademhaling, vertragen en verstillen hebben niet 
alleen een weldadige uitwerking op lichaam en geest, je vergroot tevens je lichamelijke en 
geestelijke souplesse én conditie. Daarbij lever je op deze manier zélf een actieve bijdrage 
aan je gezondheid en welzijn. 
 
Wanneer? 
Op woensdagochtenden 5, 12 en 19 februari, van 09.00 uur tot 10.15 uur, kun je een drieluik 
lessen volgen. Zo kun je ervaren of deze vorm van bewegen je aanspreekt. 
Waar? 
In februari worden de lessen nog verzorgd in Atelier Wynja, Weinterp 50 te Wijnjewoude, 
vanaf maart in Studio Vrijzicht, Merkebuorren 39 te Wijnjewoude. 
Kosten: 
€ 10,00 voor de drieluik lessen. 
Het is mogelijk om daarna in te stromen in de serie lessen die tot en met 22 april loopt. 
Informatie: 
Voor meer informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met Joyce de Rozario 
T: (06) 15 32 10 15 E: joyderoza@gmail.com W: www.joycederozario.nl 

 
5 mei 2020, herdenken en vieren 75 jaar 

bevrijding  
 
De vorige keer schreven wij in de Bân over de initiatieven die worden ontwikkeld om 
bevrijdingsdag 2020 te vieren. Buurtverenigingen, scholen, kerken en sportverenigingen 
zullen worden uitgenodigd voor een voorbereidingsbijeenkomst op 20 februari 2020 in de 
Swingel, aanvang 20.00 uur. Vanzelfsprekend zijn ook inwoners die niet aan een organisatie 
zijn verbonden van harte welkom. Wij willen enerzijds graag schetsen wat wij aan 
festiviteiten verwachten, doch anderzijds willen we ook u vragen ideeën en voorstellen te 
leveren. Het is echt de bedoeling dat het bevrijdingsfeest het karakter krijgt van met elkaar, 
voor elkaar en met z’n allen. 
 
Wij zullen binnenkort op Wijnjewoude.net 
onze plannen opnemen en er wordt een 
emailadres op naam van het 
bevrijdingscomité geopend. Wij komen 
graag in contact met mensen die foto’s 
hebben aangaande de periode van de 
bevrijding. Dat hoeven niet expliciet foto’s 
te zijn van de bevrijding zelf, maar ook 
sfeerfoto’s (bijvoorbeeld trouwfoto’s) zijn 
van harte welkom. Het gaat ons om het 
sfeerbeeld van die dagen. 

Daarnaast zoeken we nog mensen die op 
muzikaal gebied, of individueel of in een 
groep, een muzikale bijdrage 
willen/kunnen leveren aan de 
bevrijdingsdag. Muziek en blijheid hoort bij 
elkaar, vandaar dat we overdag op alle 
hoeken van de straten graag 
muziekoptredens zien. We willen ook 
graag dat het dorp versierd wordt en dat 
er uitbundig wordt gevlagd. 
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Wij blijven u informeren middels de Bân 
en de website van Wijnjewoude, wordt 
vervolgd. 

Comité Wijnjewoude 75 jaar bevrijding 

Werkgroep Kom erbij 
 
Probeer niet alles uit het leven te halen. Probeer alles aan het leven te geven. 
 
Omtinkers 
Wij (elke straat een omtinker) blijven elkaar treffen, om van 
mekaar te horen. Eind vorig jaar waren we bij De Stripe voor 
een fantastische lunch incl. wandeling. Bovendien kregen we 
daar een vermakelijke uiteenzetting over de 
bezorgmaaltijden van De Stripe. En Jantina vertelde over de 
onmisbare functies van het Gebiedsteam Opsterland. 
Binnenkort zijn we bij Impe in De Driehoek. Onder leiding van een WMO-consulente van 
het Gebiedsteam gaan we in gesprek. Zij kan ons vast en zeker inspireren en 
handvaten geven. Ondertussen wil ik hier alle dorpsgenoten laten weten dat wij en zij er 
zijn…en natuurlijk is daar ons Dorpssteunpunt!! 
 

Eenzaamheid, wat doe jij eraan? Doe mee!! 
 
Jong en oud samen 
Maandag 20 januari kwamen de groepen 1 en 2 van It Twaspan en Votum Nostrum (de 
twee basisscholen in ons dorp) een uurtje samen met ons spelen en kleuren. Bij 

binnenkomst kreeg jong en oud een afbeelding die ze terug konden 
vinden op een tafel. Per tafel, 2 klein en 2 groot, begonnen we met 
koffie of limonade en een roze traktatie, ondertussen werden de 
afbeeldingen gekleurd in de prachtigste kleuren en konden natuurlijk 
belevenissen uitgewisseld worden. Daarna speelden we memorie of 
domino naar hartenlust. Iedereen genoot, het was weer een 
waardevolle ochtend voor jong en oud waar weer lang over 
nagemijmerd kan worden. 
 

Koffieochtend d.d. 17 februari  
In de voorjaarsvakantie komen eindelijk de twee 
ambulancebroeders van Kijlstra Ambulancezorg bij ons om te 
vertellen over hoe hun dag op de weg en vooral onderweg er 
uitziet.  
 
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 € 3,--? 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. 
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Geef de pen door 
 
 
 
Hallo dorpsgenoten, 
 
Ik ben Janny Copeland - Rozema en op 1 februari 1964 zag ik het 
levenslicht in Duurswoude. Tot mijn 18de heb ik altijd in Wijnjewoude 
gewoond. Ik wilde graag zweminstructrice worden en dit heb ik 24 jaar met heel veel 
liefde gedaan. Maar ik wilde ook de wereld zien. Op mijn 24ste ben ik met een vriendin 
op wereldreis gegaan. In 10 maanden de wereld rond en wat een verrijking van je leven.  
 
Daar aan de andere kant van de wereld 
heb ik mijn man Ken ontmoet. Ken heeft 
drie kinderen en acht kleinkinderen in 
Australië en samen hebben wij nog een 
zoon Ben. Wij wonen op de boerderij 
waar ik geboren ben. Eerst was de 
boerderij een groepsaccommodatie en 
een tijdelijke noodopvang voor 
asielzoekers. Nu runnen we al elf jaar 
met veel plezier zorgboerderij De Twa 
Bûken. Wij bieden dagbesteding aan  
voor volwassenen en logeren voor 
kinderen met een beperking en/of 
gedragsproblemen.  
 
Naast al het werk op de  zorgboerderij 
speel ik graag een potje volleybal voor 
ontspanning. Op de maandag trainen en 
de wedstrijden zijn op de 
donderdagavond. Ik mag graag lezen, 
fröbelen, puzzelen, Netflixen en andere 

spannende series kijken. De 
Scandinavische series en boeken 
hebben mijn voorkeur. Als er dan nog 
wat vrije tijd over is, mogen we ook 
graag op onze boot vertoeven. We 
varen elk jaar wel een keer door de 
turfroute! 
 
Op dit moment heb ik het erg druk met 
de renovatie van de Swingel. Samen 
met een werkgroepje willen we de 
Swingel een nieuwe look geven. En met 
de hulp van vrijwilligers gaat dat 
allemaal wel goedkomen. Nog ff 
doorbikkelen. 
 
Zo weet ik ook nog niet aan wie ik de 
pen ga geven........... dat wordt dan voor 
jullie en voor mij een verrassing ! 
 
Janny 

 

Soos Wijnjewoude 
 
Op woensdag 19 februari 2020 is er weer een soosmiddag, maar dan met Bingo. Altijd 
weer gezellig een spelletje bingo te spelen. U bent allen weer van harte welkom. 
 
Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: gebouw de Driehoek Wijnjewoude 
 
Namens het bestuur 
Joke Nust  
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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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Zonnebloem dinerbuffet 
 
Woensdag 4 maart 2020 organiseert de Zonnebloem afd. 
Ureterp e.o. haar jaarlijkse dinerbuffet in het MFC de Wier 
te Ureterp voor onze doelgroep uit Ureterp, Frieschepalen, 
Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. 
 
Iedereen wordt verwacht tussen 17.30 uur en 17.45 uur. 
De kosten, € 20,- per persoon, worden bij aankomst in "de Wier" afgerekend. 
 
Hiervoor krijgt u soep, warm en koud buffet, dessert en 2 consumpties. Tevens wordt u 
door onze vrijwilligers gehaald en weer thuis gebracht. 
  
U kunt zich opgeven tot 15 februari bij: Ietje v. d. Veen, (tel. 0512- 301984) of bij Griet 
Beute, (tel. 0512-301583) of bij Christijn Nijder, (tel. 0516-481959). 
 
Tot ziens, 
Namens het bestuur van De Zonnebloem afd. Ureterp e.o., 
Antje Berga 
 
 
 
 
 

Van het Dorpssteunpunt 
 
Zorg voor elkaar 
‘Zorg voor elkaar, zorg in Opsterland’ is de tekst in het beeldmerk van het Gebiedsteam. 
Het zegt precies waar we voor staan. We willen graag gebruik maken van de krêft fan 
de mienskip. Kijken naar wat een cliënt nog wél kan, alleen of met hulp van anderen. 
Met behulp van familie, vrienden of buren is er veel mogelijk.  
 
Natuurlijk, als er hulp en ondersteuning 
van zorgprofessionals nodig is, dan 
zetten we die in. Maar soms zijn 
inwoners al enorm gebaat bij hulp uit 
eigen omgeving. Een vriendin die helpt 
met boodschappen doen of een paar 
keer per week een warme maaltijd 
langsbrengt. Of een buurvrouw die zo 
nu en dan spontaan binnenwipt voor 
een kop koffie of thee. Een buurmeisje 
die even op de kinderen kan letten. Het 
is letterlijk zorg voor elkaar. 
 
Veel inwoners doen dit al. 
Mantelzorgers bijvoorbeeld, die zorgen 
voor een familielid of goede vriend. En 

de vrijwilligers van de 
dorpssteunpunten, die actief zijn om de 
informele hulp binnen hun dorp te 
organiseren. En er zijn ook buren die 
elkaar al helpen.  
Het is wél een kwestie van vragen. Hulp 
dúrven vragen; het blijkt vaak best 
moeilijk. We helpen graag een ander, 
maar zelf hulp vragen lijkt soms een 
torenhoge drempel. Heeft u even hulp 
van iemand nodig, maar durft u dat 
eigenlijk niet te vragen? Stel uzelf dan 
de vraag ‘Wat zou ik doen als iemand 
mij zou vragen?’. Precies, durf te 
vragen! 
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Fantastisch dat mensen deze 
uitdaging aandurven! Er zijn 
ontzettend veel antwoorden 
binnengekomen en nog vaker 
zijn de QR-codes bekeken.  

 
Diegene die als eerste de code wist op te lossen is Wybe Mud. Gefeliciteerd jij hebt 
jezelf met een team van 4 personen gekwalificeerd voor de eerste ronde van de Swingel 
Escape! 
 
Oplossing 
Het aantal lampjes wat je in de vorige Bân kon vinden waren er 4.  
Het aantal tandwielen 15. 
Het aantal sleutels 11. 
Antwoord van de som van de Qr-code was 203. Van boven naar beneden krijg je dan de 
viercijferige code: 4510 
 
Baukje de Vries-Vaatstra 
 
 

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, op een ander moment roept het vragen op. 
 
Voor mensen die vrijblijvend samen met 
anderen iets meer willen ontdekken over 
dit boek is er in februari twee keer een 
bijbelklas. 
 
Op de dinsdagen 4 en 25 februari ben je 
welkom van 20.00 - 21.15 uur in 
gebouw de Driehoek, Merkebuorren 3. 
We beginnen met een kop koffie of thee. 

In een open sfeer is er ruimte om te 
luisteren, te ontdekken en te reageren. 
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 – 25 29 75 
64. Wanneer je geen Bijbel hebt, kan je 
deze tijdens deze bijbelklas kosteloos 
ontvangen. 
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Nieuws van Uitvaartvereniging “Eert De Doden” 
 
Afscheid nemen van een dierbare of geliefde, iedereen kan er vroeg of laat voor komen 
te staan. Als uitvaartvereniging willen wij onze leden helpen bij het regelen van dit 
afscheid. Bijna alle wensen van de overledene en/of nabestaanden kunnen worden 
uitgevoerd. Hoe beter dit afscheid past bij de overledene, hoe dierbaarder de 
herinnering later zal zijn. Dit geeft troost en helpt bij het verwerken van het verlies. 
Daarom is het zinvol om de wensen met de naasten te bespreken en eventueel vast te 
leggen. 
 
Het doel van de vereniging is om de 
uitvaart betaalbaar te houden voor haar 
leden. Wij hebben met Uitvaartverzorger 
Van der Zwaag uit Heerenveen 
afspraken gemaakt. Bij hen krijgen onze 
leden en donateurs een flinke korting 
(25 - 35%) op de gemaakte kosten. Als 
je lid bent vanaf je 18de dan krijg je 
naast de bedongen korting een 
ledenkorting van €950,-. Word je op 
latere leeftijd lid, dan kun je kiezen voor 
een intrede bedrag (hangt af van je 
leeftijd) om de volledige ledenkorting te 
ontvangen. Je kunt ook donateur 
worden. Je kunt dan wel gebruik maken 
van de diensten en de bedongen korting 
van de vereniging, maar je ontvangt dan 
geen ledenkorting. De contributie is 

€17,50 per jaar per persoon. 
 
De Algemene Ledenvergadering is 16 
maart om 20.00 uur in MFC De Swingel. 
Na de pauze komt mevrouw Y. de Haan 
- Vermetten uit Lippenhuizen iets 
vertellen over haar werk als Makelaar in 
Mantelzorg. 
 
Met ingang van het nieuwe jaar kun je 
als lid van de vereniging 15% korting 
krijgen als je gebruik maakt van Digitale 
Nazorg. Naast het terughalen van 
dierbare data, foto’s etc. voor de 
rechtmatige eigenaar of nabestaanden 
leveren ze ook een digitale opzegdienst. 
(www.digitalenazorg.nl). 

 
Mocht je belangstelling hebben, neem dan contact op met de penningmeester G. van 
der Wier - van der Meulen,  tel. 0516-481880 of kijk op de website 
www.uitvaartverenigingenopsterland.nl.  
 
 

Klaverjassen in de Swingel 
 
We zijn weer met frisse moed begonnen in het nieuwe jaar. Onderstaand weer de 
hoogste vijf. 
 
9 januari 23 januari 
1. Jan Posthumus 
2. Albert Kuilman 
3. Klaasje v.d. Woude 
4. Klaske Visser 
5. Rene Seefat 

4161 
4048 
3820 
3798 
3703 

1. Klaasje v.d. Woude 
2. Rene Seefat 
3. Jan Beekhuizen 
4. Klaske Visser 
5. Berend Joustra 

4123 
3983 
3908 
3903  
3830 

 
6 en 20 februari gaan we opnieuw strijden om de hoogste plaats! Kunt u klaverjassen? 
Kom er maar bij!  
Groet, Jelle Bergsma (tel. 0516 – 48 10 07).  
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Prikbord 
 
 

Leger der Heils 
 
De collecte  voor het Leger des 

Heils in Wijnjewoude, gehouden in de 
maand december, heeft €1.182,42 
opgebracht. De collectanten en een ieder 
die wat gedoneerd heeft, heel hartelijk 
dank. 
 
De coördinator Aukje Veenstra 

Betanke 
  
Alle belangstelling nei it ferstjerren 

fan ús dochter, (skoan)suster en tante, 
Dita Stienstra-Keizer hat ús hiel goed 
dien. Dêrfoar wolle wy jo tige tank sizze. 
 
Willem en Dieuwke Keizer 
Sylvia, Taeke Tuinstra en bern 
Ilona, Johannes Jongsma en bern 
 
 

 
 
Voorbewerkte tuinen vrij bij VTC Boerestreek 
 

De laatste tijd staat tuinieren op een volkstuin weer volop in de belangstelling. Als u 
kiest voor een gezonde levensstijl, dan is dit een kans voor u. Wat is er mooier dan je 

eigen onbespoten groenten als sperzieboontjes of spinazie te 
kweken. Daarnaast bent u lekker fysiek en gezond bezig in de 
buitenlucht en hebt u tevens tijd voor een ontmoeting en een praatje 
met andere “tuincollega’s”.  
 
Bij Volkstuinencomplex Boerestreek aan het Ald Duerswâld zijn vijf 
voorbewerkte percelen beschikbaar. Om de kosten hoeft u het niet te 
laten. Voor minima is er een gemeentelijke vergoeding mogelijk. Bent 

u geïnteresseerd, neem dan even contact op met Siebo (tel.nr. 0516 - 481878) of mail 
met vtcboerestreek@wijnjewoude.net.  
 
 

 
 

Werkster gezocht 
 
Ik zoek een flinke werkster voor vier uren per 
veertien dagen. Op welke dag? In overleg. 
Tel. 0516-480608. 
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Informatieavond AED 
 
Maandag 30 maart in de Swingel 
Inloop vanaf 19.30 uur 
Aanvang 19.45 uur 
 
Wanneer een hartstilstand optreedt is snel starten met 
reanimeren en het gebruik van een defibrillator (AED) van 
levensbelang. Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig die zich 
aanmelden om bij een hartstilstand in de omgeving direct 
hulp te kunnen bieden. Tevens dienen voldoende AED’s 
beschikbaar te zijn. 
 

Er wordt een informatieavond georganiseerd die als doel heeft geïnteresseerden te 
informeren: 
 Algemene uitleg over de werking AED 
 Reanimatie in algemene zin 
 Wat wordt verwacht van burgerhulpverleners? 
 Waar hangen AED’s etc. 
 Oproepsysteem 
 
Iedereen is van harte welkom! 
Tijdens deze avond inventariseren we ook of er belangstelling is voor basiscursussen 
en/of herhalingslessen. Voor meer info kunt u terecht bij Albert van der Velde, 
a.vdvelde@planet.nl of 0516 – 48 07 30. 
 
 
 

Uitslag schutjassen 
 
3 januari 2020, 20 deelnemers 
 
1e winnaars: Kees Stalenhoef & René Seefat 
2e winnaars: Berend Joustra & Fokke van Bruggen 
1e verliezers:  Anko van Bruggen & Jan Posthumus  
2e verliezers: Jan van der Meulen & Jeen Posthumus 
1e poedel: Douwe Oosterbaan & Eelco Drent 
2e poedel: Durk van der Veen & Oene Veenstra 
 
  
Tussenstand: 
1. Berend Joustra  38 punten 
2. Jan Posthumus  33 punten 
3. Eelco Drent   31 punten 
4. Kees Stalenhoef  30 punten 
5. Fokke van Bruggen 29 punten 

6. Geeuwke Jongsma 28 punten 
7. Oene Veenstra  26 punten 
8. Henk Posthumus  25 punten 
9. Jeen Posthumus  24 punten 
10. Aalzen Postma  23 punten 

 
Volgende schutjasavond:  6 maart 2020 
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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

 

 

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

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 
- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes
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Introductieavonden Country Line Dance 
 
Vaak hebben mensen het idee dat Country Line Dance suf, saai en oubollig is, maar 
niets is minder waar. Puur Countrymuziek is waar op gedanst wordt bij de Appaloosa 
Dancers. 
 
Elke dinsdagavond wordt er gedanst 
van 19:30 – 22:00 uur in de Swingel in 
Wijnjewoude onder begeleiding van 
Sandra van der Veen. Zij neemt de 
groep mee in de danswereld van de 
Countrymuziek. Voor ieder wat wils en 
plezier in dansen staan centraal. 
 
Volgens enkele enthousiaste dancers is 
Appaloosa Dancers als volgt: 
 
“Via via hoorde ik van Country Line 
Dance in Wijnjewoude. Dat is bewegen 
op een ontspannen manier (niet dat we 
niet zweten hoor!!) maar het is wat 
anders dan de sportschool. Eén avondje 
in de week dansen leren, oefenen en 
ook nog binnen een gezellige groep van 
diverse leeftijden. We zijn serieus als 

het op dansen aankomt maar hebben 
tussendoor ook tijd voor een grap en 
een geintje. Kortom even ontspannen 
door inspannen” (Helga). 
 
“Appaloosa Dancers Friesland is mij als 
een warme deken om mij heen, Het is 
niet gewoon dansen, het is sporten op 
een fijne manier, leuke dansen en lieve 
mensen die allemaal van dezelfde 
hobby houden. Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Kom gerust eens kijken” 
(Bertine). 
 
En dat komen kijken is precies wat we 
gaan doen op de introductie avonden. 
Op deze avonden kunt u kennis komen 
maken met het Country dansen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer: dinsdagavond 18 februari en dinsdagavond 25 februari 
Tijdstip: 19:30 – 22:00 uur 
Plaats: De Swingel aan de Meester Geertswei 4 in Wijnjewoude 
Kosten: €2,50 per avond 
 
Natuurlijk mag u ook altijd informatie hierover inwinnen.  
Neem daarvoor contact op met Sandra, te bereiken via: 06 12 43 57 58. 
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Uitnodiging NL Doet 2020 
 
In het kader van NL Doet organiseert het SWAL (Samen Weven Aan het Leven) ook dit 
jaar weer een activiteit op vrijdagmiddag 13 maart a.s. De samenwerkende organisaties 
zoeken chauffeurs die op deze middag een autoritje van ongeveer een uur in de 
omgeving met gasten willen maken. De gasten mogen de route bepalen. 
 
En we zoeken gasten: mensen die niet 
of nauwelijks buiten de deur komen. U 
mag uzelf opgeven. Als u iemand 
anders wilt opgeven, dan graag eerst 
overleggen. De chauffeurs zoeken in de 
week ervoor contact met de gasten om 
afspraken te maken voor het ophalen. 
 
Na dit autoritje is er een gezellig 
samenzijn in MFC de Swingel, Meester 
Geertswei te Wijnjewoude. Daar wordt 
men rond 15.00 uur verwacht voor 
koffie/thee met wat lekkers, een hapje 

en een drankje. De middag zal 
ongeveer om 16.30 uur worden 
afgesloten, waarna de chauffeurs hun 
gasten weer naar huis brengen. 
 
Aan deze middag zijn geen kosten 
verbonden. De chauffeurs rijden op 
vrijwillige basis, er is geen 
reiskostenvergoeding. Deze activiteit is 
gericht op mensen uit Ureterp, 
Wijnjewoude, Bakkeveen, 
Frieschepalen en Siegerswoude. 

 
Opgeven uiterlijk 6 maart a.s. bij Mathilde Krijgsheld:  
Telefoon: 0512 – 78 53 91 of app 06 – 30 00 81 06 
Email:    mathildekrijgsheld@gmail.com  
 
Graag doorgeven: 
 Naam, adres, mailadres en telefoonnummer chauffeurs  
 Naam, adres en telefoonnummer gasten 
 
We hopen dat het weer een geslaagde middag wordt. 
 
 
 

Bierproeverij 
  
Zaterdagavond 21 maart gaan we weer een bierproefavond houden. 
Zet de datum alvast in je agenda. In de Bân van maart volgt meer informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De activiteitencommissie van De Swingel 
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Nieuws van de Swingel 
 
Opknappen Taveerne en achterliggende zaal 
Er wordt momenteel hard gewerkt door vele vrijwilligers om de Taveerne en de 
achterliggende zaal op te knappen. De regelmatige bezoeker van de Swingel zal niet 
ontgaan zijn dat er sprake is van een drastische opknapbeurt. Het eindresultaat kunnen 
we zien op 14 maart. Dan zullen de laatste werkzaamheden worden verricht in het kader 
van NL-doet. We sluiten die dag af met een groot feest, waarbij we graag alle inwoners 
van Wijnjewoude welkom willen heten (voor foto’s zie website). 
 
Swingelagenda 
Vanaf 1 januari 2020 wordt de Swingelagenda beheerd door Klaasje van der Woude. 
Tel.: 0516 – 48 13 91 (b.g.g. 06 822 755 91). Mail: swingelreserveringen@gmail.com.  
Zij heeft deze taak overgenomen van Appie de Haan. Wij danken Appie voor de vele 
werkzaamheden die zij op dit terrein voor de Swingel heeft verzet. 
 
Fitness 
Al eerder schreef ik over het streven om 
een fitnessruimte in de Swingel te 
creëren. Hoewel de plannen zeker door 
gaan, is er een kleine vertraging 
opgetreden vanwege het feit dat nog 
enige bouwkundige werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd. Wij 
proberen de vertraging zo veel mogelijk 
te beperken. Blijft u vooral het nieuws 
op dit terrein via de website in de gaten 
houden. Wij werken er hard aan de 
fitnessruimte zo snel mogelijk 
operationeel te krijgen 
 
Filmhuis en Sportcafé 
Vanaf maart gaat het filmhuis draaien. 
De filmhuiscommissie zal u uitgebreid 
informeren. Inmiddels worden plannen 

gemaakt voor het sportcafé. Op dit 
moment wordt gespeeld met het 
organiseren van een Formule-1 ontbijt 
op zondag 15 maart. Onder het genot 
van een fraai ontbijt kunnen we dan de 
F1 van Australië op de voet volgen. U 
hoort hier meer over. 
 
De vlag van de Swingel  
Wie goed kijkt naar de vlag van de 
Swingel ziet een naam, een logo en aan 
de onderkant vier gekleurde blokjes, de 
zogenaamde peilers van de Swingel. 
De peilers kennen de volgende 
betekenis: Geel: lekker eten en drinken. 
Blauw: goed bewegen. Groen: 
zorgeloos netwerken. Rood: gezellig 
samen. 

 
Deze in 2000 toegekende betekenis en functies zijn nog altijd van toepassing. Als 
bestuur proberen we daar voortdurend invulling aan te geven. Vandaar ook nieuwe 
initiatieven als fitness, filmhuis, sportcafé etc. etc. 
 
Financieel 
Nieuwe activiteiten en daarmee verband houdende investeringen kosten geld. Er zijn 
gelukkig fondsen die de maatschappelijke activiteiten van de Swingel steunen. Het is 
daarom belangrijk deze fondsen te noemen en te danken. Want zonder deze fondsen 
kunnen wij niet doen wat we nu wel doen. 
Het betreft hier de van Teyensfundatie, de Friesch P.W. Janssenstichting, het 
Oranjefonds en het VSBfonds.  
 
Alex van der Meer 
Namens bestuur dorpshuis Wijnjewoude  
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TTeell::  0066--5544227722337766  

bb..gg..gg..  00551166--447711227766

iinnffoo@@eeggbbeerrttddeebbooeerr..nnll

wwwwww..eeggbbeerrttddeebbooeerr..nnll        

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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Winterwandeltocht 25 januari  
 

Het was mooi wandelweer op de 
traditionele jaarlijkse wandeltocht van de 
VVV. Circa 280 deelnemers hadden de 
keuze uit drie afstanden van 10,15 of 25 
kilometer die met pijlen duidelijk 
aangegeven waren. Vanuit de ODV- 
kantine werd er gestart en de 
afzonderlijke 10 en 15 kilometer 
vormden samen de langste uitdaging 
van 25 kilometer. Een strategische 
gouden greep van de VVV en ODV.                                                                    
 

Een kort verslag over de wandelingen zou 
zijn, in de trant van “Doctorandus P’s heen 
en weer” een keer naar en van Donkerbroek 

15 km en een keer naar en van Bakkeveen naar Wijnjewoude en dat was het dan. Maar 
dat is toch een beetje kort door de bocht. 
 
Naast de prestatie, die begon via de 
Noormanstrjitte en Loksleane, had je al 
wandelend gelegenheid wat rond te 
kijken in het  Donkerbroekster 
Bovenveld met zijn mooi verharde 
fietspaden en landweggetjes. In 
vroegere tijden zal het er hier wel 
anders uitgezien hebben met smalle en 
modderige paden, waar bakkers, 
kruideniers, slagers en overige 
neringdoenden hun klandizie voorzagen 
van de eerste levensbehoeften. Overal 
verspreid is hier nogal wat bewoning en 
dat is zeker niet van de laatste tijd. De 
7,5 km naar de gezellige stempelpost in 
Donkerbroek was voor je het wist 
bereikt en de weg terug over de 
Duurswouder heide doet je een 
opkomende vermoeidheid vergeten.                                                                                                               
 
Na het innemen van een kop puike 
bruine bonensoep na de 15 km in de 
kantine, starten we met nieuwe energie 
voor de 10 km. De andere kant op om 
via de Jan Anne Laan, Freulevijver en 

Kromme Singel het Bakkeveenster bos 
verder te verkennen. Het is altijd een 
genot om hier rond te dwalen maar voor 
deze keer moest je wel de pijlen volgen. 
Uiteindelijk kwam je uit bij de Slotplaats 
in Bakkeveen welke je links liet liggen 
en langs de vaart lopend de 
stempelpost in cafetaria Douwsma 
bereikte. Vanuit hier door een stukje 
nieuwbouw dat prachtig gelegen  grenst 
aan het bos de route terug naar 
Wijnjewoude.                                                                                

 
Al met al een mooie wandeldag en hulde aan de mensen van het VVV die het mogelijk 
maakten en de routes uitzetten. De traditie van een winterwandeltocht in Wijnjewoude 
heeft duidelijk nog wel bestaansrecht. 

Een wandelaar 
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Filmhuis Wijnjewoude start op 27 maart 2020 
 
Wat is een Filmhuis 
Een filmhuis is een uitgaansgelegenheid waar films vertoond worden buiten het 
reguliere commerciële aanbod om. De kleinere films, met vaak een artistiek karakter, 
worden ook wel arthouse-films genoemd. 
 
Voor wie 
Voor iedereen die een gezellige avond 
uit wil en dat in ons eigen dorp! 
 
Wanneer en waar 
We nodigen jullie graag uit voor de 
eerste filmavond op vrijdagavond 27 
maart 2020 aanvang 20.00 uur, inloop 
vanaf 19.30 uur. Mfc de Swingel, Mr. 
Geertswei 4 in Wijnjewoude. Entree € 
5,00 p.p. 
 

Aanmelden mailinglist 
De films mogen, i.v.m. een licentie, 
helaas niet via websites aangekondigd 
worden. Wel de data waarop een film 
draait. Verder zullen er aankondigingen 
via posters in het dorp verschijnen.  
 
Wil je eerder weten welke filmavonden 
straks gepland staan en welke films er 
gedraaid  worden? Geef je dan op voor 
de mailingslist door een mail te sturen 
naar filmhuiswijnjewoude@gmail.com.  

 
Dit is een initiatief van Dorpssteunpunt Wijnjewoude met steun van het bestuur van Mfc 
de Swingel. 
 
 
 
 

Gezellige middag ANBO en de Ynrin 
 
De (voormalige) ANBO en de Ynrin verzorgen een gezellige middag op 20 februari 
2020, om 14.30 uur. Er deden zich stemmen op dat bij oud-leden van de ANBO er 
behoefte is aan een bijeenkomst zoals deze vroeger werd georganiseerd. 
 
Daarom vragen wij alle geïnteresseerde 
volwassenen uit Ureterp en omliggende 
dorpen om op donderdag 20 februari 
2020 om 14.30 uur naar mfc de Wier in 
Ureterp te komen. U wordt dan 
getrakteerd (dus geen entree) op een 
aantal films gemaakt door Anton 
Stoelwinder. Anton maakt al meer dan 
30 jaar film- en videoproducties voor 
bedrijven en overheden. Anton heeft 
onder andere een film gemaakt over de 
historie van Opsterland, die hij ons 
graag voor de pauze wilt laten zien. 
Voor de rest laten we ons verrassen. 
 

De duur van het programma is ongeveer 
2 uur, dus graag op tijd aanwezig, want 
vol is vol!  Na afloop van de voorstelling, 
kunt u vrijblijvend deelnemen aan het 
’10 tjs-buffet. Kosten € 10,- per persoon, 
opgave alleen met betaling voor 19 
februari aan de bar bij Henk of Grytsje in 
mfc de Wier (info: tel. 0512-301440). 
Ook hier geldt: vol is vol! 
 
Voor nadere informatie over de 
voorstelling kunt contact opnemen mw. 
G. Dijkstra (ANBO) tel. 0512-301740 of 
dhr. R. Wenkenbach (de Ynrin) 06-
51582766. 
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 
Nog eventjes en de gezellige winterse dagen staan weer voor de deur. Iedereen vult ze 
voor zichzelf in, maar deze dagen zijn vooral gezellig door de overdadige momenten 
van eten en drinken. Vooraf altijd weer de vraag, wat gaan we eten. Ik heb een leuk 
recept gevonden, welke moeilijk lijkt om te maken, maar uiteindelijk toch weer in een 
poep en een zucht op de tafel prijkt. Voor het gemak heb ik gekozen voor vergeten 
groenten uit de diepvries van een grootgrutter.  
 
Kruidig stoofpotje van konijn met vergeten groenten en crème van zoete aardappel.    
 
Ingrediënten voor 1 persoon: 
1 konijnenbout 
150 gram vergeten groentenmix  
100 gr zoete aardappel  
40 g appelblokjes  
 mosterd  
 gevogeltefond  
 restantje jus 

verse kaas  
melk  
gesnipperd sjalotje 
gesnipperde bieslook  
sinaasappelsap 
rozemarijn/gekonfijte citroen. 
 

 
 
Bereidingswijze: 
Strijk de konijnenbout in met mosterd en kleur ze 
aan. Stoof de sjalotjes, bieslook en appelblokjes 
aan en voeg ze bij de konijnenbouten. Bevochtig 
met de gevogeltefond en jus. Voeg het 
sinaasappelsap, rozemarijn/gekonfijte citroen toe 
en laat sudderen tot het konijn gaar is. 
 
Stoom de zoete aardappelen gaar en maak puree 
met de melk en verse kaas. Verdeel de vergeten 
groentenmix in de ovenschalen, besprenkel met 
olijfolie, breng op smaak en bak gedurende 
minimum 30 minuten af op 200°C. 
 
Siebo 
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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!

Jannes
&

Jenny
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3-daagse op Ameland voor 
gezondheidsondernemers 

 
Wil jij meer omzet, een vrijer leven en je dromen echt gaan bereiken? Ben je 
ondernemer of coach in de gezondheidsbranche? Help je anderen om hun leven te 
verbeteren maar wordt het tijd dat je daar zelf ook eens fatsoenlijk geld mee verdient? 
Wil je meer vrijheid, je passie achterna en groeien als persoon en met je bedrijf? 
 
Ga dan mee naar Ameland! 
 
Op 21, 22 en 23 april organiseer ik (Anne-lys) een 3-daagse die ervoor zorgt dat jij vol 
rust, ontspanning en met meer omzet gaat ondernemen op een manier die volledig bij 
jou past. 
 
Omdat ik je help met: 
• Beslissen wat je écht wilt 
• Het goud in jou naar boven halen 
• Uitstippelen hoe je bij je droom komt en met welke acties 
 
Je wordt een magneet voor klanten omdat jij precies weet wat je wilt en met wie je wilt 
werken. Met meer klanten verhoogt je omzet en je haalt meer voldoening uit je werk. 
Jouw bedrijf komt nog hoger op de ladder van status en expertise.  
 
Over Anne-lys van Ondernemen met Flow 
Jij kunt ALLES in je leven bereiken wat je wilt. Als 
het niet linksom is dan wel rechtsom. De kunst is 
om de route te vinden die past bij jou, waardoor je 
het hele traject doorloopt en niet onderweg ergens 
blijft hangen. 
 
Ik ben Anne-lys van Ondernemen met Flow en ik 
help jou naar een succesvolle onderneming zodat 
je doelgroep niet meer om je heen kan. Je komt in 
je kracht en wordt woest aantrekkelijk omdat je de 
nummer 1 in je vakgebied bent.  
 
Meer over deze 3-daagse vind je op 
ondernemenmetflow.nl/ameland/. Voor vragen kun je me altijd mailen via 
contact@ondernemenmetflow.nl of bel 0630774601. 
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Filmhuis Bakkeveen organiseert Filmweekend 

 
Op 13, 14 en 15 maart organiseert  het filmhuis een Filmweekend. 
De kosten van het weekend arrangement zijn slechts €25  p.p. 
Hiervoor krijg je: 
 
-  4 prachtige films, 
-  4 consumptiemunten,  
-  een Filmhap (lekker eten tussen de 2 films op zaterdag) en natuurlijk  
-  veel gezelligheid met al die andere filmliefhebbers, die op dit 3e filmweekend van het 

Filmhuis afkomen. 
 
Ben je voor een film verhinderd, dan mag een ander ook gebruik maken van je 
toegangskaart. Je mag je toegangskaart dus eventueel delen. 
Locatie: mfc Dúndelle Bakkeveen. 
 
Voor opgave en/of meer info: filmhuisbakkeveen@gmail.com.  
 
De data voor de komende maandfilms zijn: 21 februari en 17 april. 
 
Wil je weten welke film er draait en wil je op de hoogte blijven van alle verder informatie 
rond het Filmhuis, meld je dan aan voor de mailinglist: filmhuisbakkeveen@gmail.com 
 
Voor meer info: www.bakkeveen.nl/filmhuis. 
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Bakkeveense deelname aan Kliffentoernooi in Rijs 
Een vijftal spelers van schaakclub Bakkeveen deed op zaterdag 4 januari mee aan het 
jaarlijks ‘Kliffentoernooi’ in het befaamde Hotel Jans te Rijs in Gaasterland. Dit toernooi met 
7 snelle rondes verdeeld over de dag trok dit jaar een groot aantal deelnemers die misschien 
ook wel afkwamen op de overheerlijke boerenkoolstamppot en hutspot lunch. 
 
Dit toernooi in Rijs is al jaren een begrip in de provincie en is de eerste op de drukke 
schaakkalender in Friesland. Ondanks de opmars van online gaming in dit digitale tijdperk is 
schaken nog steeds een populair bordspel en zeer toegankelijk voor jong en oud. Dat bleek 
ook weer op deze dag waarbij schakers van allerlei sterktes en achtergronden uit alle 
hoeken van Friesland en daarbuiten werden onthaald met een warm welkom met koffie en 
oliebollen. Dit jaar deed dus ook een groepje schakers van onze lokale schaakclub mee. 
Anne van Streun en Jasper Zijlstra streden mee in de A-groep, en Jack Zeilstra, Berend 
Joustra en Freek Leistra streden mee in de B-groep. Anne en Jack eindigden door een paar 
mooie overwinningen in de middenmoot, de anderen bleven steken aan de onderkant van 
de ladder. Winnaar van het toernooi werd Migchiel de Jong uit Leeuwarden, Fries kampioen 
schaken en Internationaal Meester.    
 
Lage Landen 
Warm is het, voor de tijd van het jaar. Hartje winter en boven de 10 graden. Binnen regent 
het beste wensen. Want we staan aan het begin van een nieuw jaar. De mannen van de 
lage landen zijn vandaag bij ons op bezoek. De Lege Geaen. Een gebied van kleine dorpen, 
dijken, polders. Een gedempte binnenzee. En laag, lager nog dan de provincie. De gasten, 
voor het eerst bij schaakclub Bakkeveen op bezoek, bieden serieus tegenstand. Wiebe 
Hoekstra moet een vrij-pion toestaan maar zit daar zelf niet mee. Die pion wordt immers 
zwak als de dekking wegvalt en daar richt hij zijn pijlen op. Gerrit Meppelink is snel de baas 
over de diagonalen. Maar zijn opponent speelt fanatiek tegen. Een echte tweekamp. Ben de 
Vries schuift een pion door voor een penning maar wordt zelf gevangen omdat zijn koning 
nog niet veilig staat. Na de lange rokade ziet dat er beter uit. Nu op pad om de verloren pion 
terug te winnen. Ik loop inmiddels langs de borden van de anderen. “Ben je al klaar, Dirk?”, 
vragen ze. Het antwoord is “ja” . De tegenstander verslikt zich kort na begin in mijn zwarte 
verdediging. Pent de eigen pion en verliest een paard. Er is geen compensatie en dus geen 
uitzicht meer. “Ik zag het al terwijl ik de toren speelde”, zegt hij later. Ik ook, gelukkig. De 
eerste winst is binnen. Het gevecht op de andere borden gaat verder. Als de strijd tegen het 
water. “Ik zie de wolken schuimen, als de golven van de zee, waar de dijken en de duinen, 
die een weerloos volk beschermen, veiliger zijn als gebed van pastoor en dominee”. Gerrit’s 
opponent gaat ten onder aan pion en toren. Een gedegen winst en 2-0 voor. Maar daarmee 
nog niet gedaan. Ben ruilt af naar een open torenlijn voor de man uit de lage landen. Later is 
dat niet meer verdedigbaar: Er wordt een toren geofferd en een pion loopt door. Einde 
verhaal. Nog maar 1 puntje voor… Wiebe heeft ‘zijn’ pion niet gekregen en moet torens en 
dame in zijn stelling dulden. Dat gaat maar net goed en met zijn remise ontspringen we de 
dans van een gelijk spel. Uitgestreden zegevieren wij met 2 ½ - 1 ½ .  
We blijven in onze klasse fier op kop, 2 punten los. “Voor het kampioenschap kan er wel een 
tandje bij”, zegt iemand. En dat klopt!  
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Dorpsagenda 
 
 
Februari 
 
4 Bijbelklas in de Driehoek van 20.00 tot 21.15 uur 
5 Dorpssteunpunt 10.00 - 12.00 uur  
5 ‘Proeftuin Aardgasvrije wijken’ om 19.30 uur in Mfc de Swingel 
5 Klaverjassen, Café Van der Weij 
6 Klaverjassen in de Swingel 
7 Schutjassen, ODV-kantine, 20.00 uur 
7 Vrouwenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
11 Inloopspreekuur PB van 19.00 tot 19.30 uur in de Swingel 
12 Breicafé, 10.00 uur 
14 Mannenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
18 Introductieavond Appaloosa Dancers, 19.30 uur in de Swingel 
19 Dorpssteunpunt 10.00 - 12.00 uur 
20 Klaverjassen in de Swingel 
21 Vrouwenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
25 Introductieavond Appaloosa Dancers, 19.30 uur in de Swingel 
25 Bijbelklas in de Driehoek van 20.00 tot 21.15 uur 
26 Ruilbeurs in het Trefpunt Wijnjewoude 
26 Klaverjassen, Café Van der Weij 
28 Mannenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
 
 
Maart 
 
4 Dorpssteunpunt 10.00 - 12.00 uur  
4 Zonnebloem dinerbuffet in Mfc de Wier, Ureterp, 17.30 uur 
6 Vrouwenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
6 Schutjassen in de ODV-kantine, 20.00 uur 
9 Algemene Ledenvergadering WEN 
11 Breicafé, 10.00 uur 
13 NL Doet, aanvang 15.00 uur in de Swingel 
13 Mannenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
16 Algemene Ledenvergadering ‘Eert De Doden’ om 20.00 uur in de Swingel 
18 Dorpssteunpunt 10.00 - 12.00 uur  
18 Klaverjassen, Café Van der Weij 
20 Vrouwenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
21 Bierproeverij in de Swingel, informatie in de volgende Bân 
24 Algemene Ledenvergadering PB (informatie volgt) 
26 Ruilbeurs om 19.45 uur in het Trefpunt 
27 Filmavond 'Filmhuis Wijnjewoude' vanaf 19.30 uur in de Swingel 
27 Mannenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
30 Informatieavond AED in de Swingel, inloop vanaf 19.30 uur 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
Februari 

2 9.30 uur  Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Viering HA 
 13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voort- en 

dankzegging HA 
9 9.30 uur Duurswoude Ds. H. De Jong, Kampen 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. D. Vos, Oostwold 

16   9.30 uur Weinterp Ds. G. de Fijter, Kampen 
 13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 

23 9.30 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 1e lijdenszondag 
 13.45 uur Duurswoude Ds. M.G.M. Mudde, Hollandscheveld 

 
Maart 

1 9.30 uur Weinterp Ds. G. van den Berg, IJsselmuiden, 2e 
lijdenszondag 

   13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 
 
 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
Februari 
2 9:30 uur Dhr. J.N. Dijkshoorn, Nij Beets Koffiedrinken na de dienst 
9 9:30 uur H. Engelsma Vierdienst mmv gospelgroep de 

Regenboog uit Dokkum 
16 9:30 uur J.K. Bolt, Drachten       . Koffiedrinken na de dienst 
23              9.30 uur       J.C. Overeem, Stiens  
    

 
Maart 
1 9:30 uur A.W.Estië, Oldebroek Koffiedrinken na de dienst 
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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. 
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