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Van de redactie 
 
 
Redactie "de Bân" 
Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 
Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 
Lammert Bouma, Petersburg 25 tel: 48 14 57 
Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 
Gerda Westerhof, Merkebuorren 14  
 
 
Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. 
 
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 4 april 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 28 maart 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 
 
 
 
 
 
Er ligt weer een wel gevulde Bân voor u. Het bewijs dat er weer van alles en nog wat 
gebeurt en staat te gebeuren in ons dorp. Wat te denken van bierproeven, fietsfeest, de 
herdenking van 75 jaar bevrijding en zie de achterkant van deze Bân. Her-openingsfeest 
van de Swingel. Varen met de Zonnebloem en opening van iets nieuws “studio 
Vrijzicht”. Alvast aandacht voor de Hynstedei en Dorpsfeest en zowaar de start van een 
Filmhuis. Dit zijn zo wat grepen van wat u in deze maart editie tegenkomt. 
In ons dorp zijn wel eens wat tegengestelde meningen, zoals in de meeste dorpen wel 
eens zal voorkomen. Maar getuige onze dorpskrant wordt er wel optimaal geleefd en 
meegeleefd in Wijnjewoude. 
Wij wensen u veel plezier. 
                                             
De automatische vrijwillige bijdrage is inmiddels bij u afgeboekt. Een mooi aantal 
inwoners heeft de bijdrage zelf overgeboekt op ons bovenstaande rekeningnummer. 
Onze hartelijke dank daarvoor. 
De komende tijd gaan we langs bij degenen die nog geen bijdrage hebben gegeven. 
 
De redactie  

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“Noflik plakje” 
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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

Tolleane 8 
9241 WH  Wijnjewoude

ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

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.
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Ledenvergadering 24 maart 
 
Op dinsdag 24 maart zal de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang 
plaatsvinden. De agenda en stukken voor deze avond vindt u hierbij in deze Bân. 
 
Werkgroep speeltuinen 
Kinderen moeten kunnen klimmen en klauteren en daarom zijn de speeltuinen niet weg 
te denken uit Wijnjewoude. Om die reden is er een werkgroep in het leven geroepen om 
zich in te zetten voor de speeltuinen. Buurtvereniging de Nije Buurt is al heel ver met 
plannen voor de Te Nijenhuiswei en Noormanstrjitte. Maar ook voor de nieuwbouw 
speeltuinen moet er een plan komen voor vervanging van de speeltuin aan de 
Bremerheide en voor een nieuwe speeltuin aan de Gentiaan. Na een oproep op 
Facebook hebben we een paar aanmeldingen gehad van geïnteresseerden die mee 
willen denken in deze plannen. Via de Bân, website en facebook zullen we u op de 
hoogte houden van wat de ontwikkelingen zijn. Heeft u een vraag of opmerking, dan 
komen we graag in contact met u, dan kan via onderstaande contactgegevens. 
 
Brengpunt Groenafval Ureterp 
In maart kunt u uw tuinafval elke zaterdag van 09:00 – 13:00 uur brengen naar het 
Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, Ureterp) 
 
Jaarverslag 2019/2020 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude 
Plaatselijk Belang Wijnjewoude zet zich het hele jaar door in om de leefbaarheid en 
saamhorigheid in het dorp waar mogelijk te verbeteren. De enige manier om hier met 
succes aan te werken is samen met de inwoners. Via de gebruikelijke kanalen houdt PB 
de inwoners gedurende het gehele jaar op de hoogte van haar bezigheden. In dit 
verslag is niet de ruimte om al deze zaken te bespreken, maar een aantal punten 
verdienen het om te worden uitgelicht.  
 
Het afgelopen jaar was een druk jaar. Enerzijds komt dit door de vele lopende zaken, 
anderzijds doordat het bestuur een groot deel van het jaar niet compleet was. Het bleek 
lastig om nieuwe kandidaten te vinden die de vrijgekomen plekken wilden invullen. Dit is 
erg jammer omdat de tijd die er is gaan zitten in het vinden van nieuwe bestuursleden 
liever was besteed aan de lopende zaken. Gelukkig heeft het wel zijn vruchten 
afgeworpen en hebben we geschikte kandidaten gevonden die zich vol enthousiasme 
willen inzetten voor ons dorp. We stellen deze kandidaten tijdens de komende ALV voor 
aan onze leden en hopen dat wij ze daarna mogen verwelkomen in het bestuur. 
 
Het wordt vaak gezegd: de maatschappij wordt steeds individualistischer. Zonder in te 
gaan op waar deze tendens vandaan komt, merken we dat ook in ons eigen dorp. Voor 
PB stond daarom het afgelopen jaar samenwerking centraal. 
 
Gedurende het jaar is er meer contact gezocht met andere PB’s in onze gemeente. Er 
zijn veel punten gevonden waarin we elkaar kunnen versterken en samen kunnen 
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optrekken richting de gemeente. Wij hebben er vertrouwen in dat dit contact zich de 
komende jaren zal blijven ontwikkelen en hopen op die manier nog beter de belangen 
van Wijnjewoude te kunnen vertegenwoordigen. Een van de punten waar nauw 
overlegd wordt met andere PB’s zijn de fietspaden rondom ons dorp. Wij hopen door 
samen te werken meer resultaten te kunnen behalen. 
Ook in ons eigen dorp hebben we de nadruk willen leggen op samenwerking. Dit kwam 
tot uiting in een informatiebijeenkomst in de Swingel waar samen met de verenigingen in 
ons dorp werd gekeken naar hoe er beter samengewerkt kan worden. Dit traject heeft 
de werktitel Samen staan we Sterker gekregen. De uitkomsten van de avond waren 
zeer positief en hebben PB genoeg handvatten gegeven om verder te gaan. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de naar aanleiding van de informatiebijeenkomst opgerichte 
werkgroep voor de speeltuinen. Bovendien wordt er gewerkt aan het toegankelijker 
maken van de dorpsagenda en is er in de persoon van Grietje Rooks voor verenigingen 
hulp aangeboden om te helpen met het onderzoeken en aanvragen van 
subsidiemogelijkheden. Ook de komende jaren zal PB zich blijven inzetten voor de 
intensivering van de samenwerking in ons dorp.  
Als we het over samenwerken hebben, komen we makkelijk uit bij onze scholen. De 
samenwerking tussen de scholen in ons dorp krijgt steeds meer vorm en hoewel PB hier 
niet direct bij betrokken is juichen we deze samenwerking wel van harte toe. Het is een 
traject dat al jaren loopt en wij zijn blij dat er nu concrete plannen voor een 
samenwerking zijn. PB ziet deze samenwerking als een essentiële stap om onderwijs te 
kunnen blijven aanbieden in ons dorp.  
Een mooie vorm van samenwerking is ook te zien bij het restylen van de Swingel. Een 
aantal enthousiaste dorpsbewoners heeft de handen uit de mouwen gestoken, met een 
prachtig resultaat. De klussers wilden meer gezelligheid creëren in de hoop dat er een 
meer huiselijke sfeer zou ontstaan. Wat PB betreft is dit hartstikke goed gelukt. Zoals 
gezegd hoopt PB de trend van individualisering te doorbreken en een dorpshuis als de 
Swingel speelt daar een belangrijke rol in. Daarom is PB erg blij met het resultaat en 
dankbaar voor degenen die dit hebben opgepakt en hieraan hebben meegewerkt.  
 
Naast de verschillende punten die onder het thema samenwerking zouden kunnen 
worden geplaatst, zijn er natuurlijk veel meer zaken geweest die het afgelopen jaar 
speelden. Een paar willen we graag nog even uitlichten. 
 
De werkgroep Verkeer & Veiligheid heeft dit jaar haar eindrapportage aangeboden aan 
het bestuur van PB. In het rapport is de werkgroep na jaren onderzoek tot een aantal 
aanbevelingen gekomen. PB heeft deze aanbevelingen gedeeld met de gemeente en 
deze laatste heeft inmiddels toezeggingen gedaan om hiermee aan de slag te gaan.  
 
Een beladen thema van de laatste tijd is de eventuele komst van een mestvergister op 
de voormalige waterzuiveringsinstallatie aan de Tolleane. PB heeft aan zowel voor- als 
tegenstanders van een dergelijke installatie aangegeven het belang van alle inwoners 
van het dorp te willen behartigen. Om die reden is PB geen uitgesproken voor- of 
tegenstander van deze plannen. PB beseft aan de ene kant dat er iets moet gebeuren 
om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en dat er vanuit de rijksoverheid 
regelgeving aankomt die iedereen dwingt tot verandering omtrent de huidige manier van 
gebruik van energie. Anderzijds begrijpt PB de zorgen van omwonenden omtrent de 
komst van een dergelijke installatie.  
Een ander onderdeel in dit thema is de Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). De 
gemeente biedt Wijnjewoude via de PAW de mogelijkheid om miljoenen te krijgen om te 
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werken aan duurzaamheid. PB ziet dit als een unieke kans voor ons dorp en haar 
inwoners maar wil ook hierbij niet voorbijgaan aan de zorgen die er in ons dorp leven. 
Dit zorgt af en toe voor een lastige balans en naar is gebleken ook voor verwarring in 
het dorp. Zo bleek er twijfel te zijn over de neutrale opstelling die PB heeft toen PB in 
samenwerking met de gemeente en WEN-voorlichtingsavonden organiseerde over deze 
PAW. De reden dat PB echter haar medewerking verleent is dat iedereen de kans moet 
krijgen zich zo goed mogelijk voor te laten lichten over wat het allemaal inhoudt en de 
mogelijkheid krijgt om zijn/haar zienswijze en zorgen te delen. Om die reden juicht PB 
het ook toe dat er een commissie is opgezet onder leiding van een onafhankelijke 
deskundige die zal uitzoeken op welke manier Wijnjewoude naar ieders tevredenheid 
kan werken aan een duurzame toekomst. 
 
Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude, 
Martin de Vries, secretaris 
 
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit: 

Naam Taak/functie/aandachtsgebieden 
Sybren de Boer 
(afgetreden) 

Voorzitter / lid DB 
Verkeer en Veiligheid 

Theo van Linde Vicevoorzitter / lid DB 
Ouderenhuisvesting / Elkien 
Gemeentebedrijf 
Coördinatie Evenemententerrein/Muziekkoepel 

Martin de Vries Secretaris/ lid DB 
 
Aline Stroetinga 

Scholen 
Samenwerking Verenigingen 
PR 
Dodenherdenking 

 
 
Auckjen Weidema 
 
 

Kom Erbij 
Sociaal Cultureel werk  
Timpaan 
Samenwerking scholen 
Dorpsbudget/ Festival en Muziek  

 
Albert van der Velde 
 

AED 
Glasvezel 
Recreatie bevordering 
Contacten ondernemersvereniging 

Harry Blaauwbroek Penningmeester 
Gemeentebedrijf 
Dorpsbudget/ Festival en Muziek 
Ouderenhuisvesting / Elkien 

Wietske Engwerda Notulist 
Jongeren 
Scholen 

 
 
 
Volgend spreekuur PB: dinsdag 10 maart van 19:00 tot 19:30 uur in de Swingel  
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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

Meester Geertswei 37
9241 GK  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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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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WEN Stap voor Stap 
 
 
 
Mooie bedragen voor verduurzaming woningen met 
Proeftuin Aardgasvrije Wijken  
Er is een kans dat Wijnjewoude straks kan profiteren van een 
miljoenen Rijksbijdrage voor de verduurzaming van alle huizen 
en panden. 
De gemeente heeft besloten de Rijksbijdrage Proeftuin Aardgasvrije Wijken voor 
Wijnjewoude aan te vragen. Daarbij heeft een belangrijke rol gespeeld dat Wijnjewoude al 
vijf jaar hard werkt aan verduurzaming van het dorp, concrete plannen en projecten heeft, 
meer dan 250 leden heeft en dat aanwezige bestuurders van buurtverenigingen in een 
persoonlijke reactie aangaven positief te zijn en het met hun buurtgenoten wilden delen.  
De aanvraag is gebaseerd op het Wijnjewoudster plan om het dorp aardgasvrij te maken 
door coöperatief voldoende groen gas voor het dorp op te wekken uit de aanwezige 
koeienmest. Dit heeft als belangrijk voordeel dat niet alle huizen en panden op elektriciteit 
verwarmd hoeven te worden.  Iets wat heel kostbaar is en voor oudere huizen ook niet echt 
haalbaar. Met groen gas kunnen we gewoon onze cv-ketels en ook het bestaande 
gasleidingnetwerk blijven gebruiken. Het groene gas wordt gewoon ingevoerd op het 
aardgasnetwerk. Net als duurzame stroom wordt ingevoerd op het normale netwerk. 
Als de Proeftuinbijdrage van enkele miljoenen wordt toegekend, komt die ten goede aan alle 
Wijnjewoudsters. Dat betekent een paar duizend euro om jou te helpen bij de volgende stap 
in het verduurzamen van je woning of bedrijfspand. 
 
Klein Groningen vraagt hulp van Arjen Bosch  
Na de kennismaking van buurtvereniging Klein Groningen en protestgroep Westkant met 
Arjen Bosch, heeft het buurtbestuur Arjen’s ondersteuning gevraagd. Arjen heeft als 
vrijwilliger van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij Foundation (www.KNHM.nl ) 
veel ervaring in moeilijke planologische situaties. Het is de bedoeling dat hij helpt om in 
goede samenwerking met WEN in een werkgroep uit te vogelen wat, rond de ambitie van 
groengas opwek, wijsheid is voor buurtschap en dorp. De locatie is daarbij belangrijk. De 
werkgroep wil verschillende locaties in beeld brengen. 
 
Algemene Ledenvergadering WEN op 9 maart  
Er staan een aantal uiterst belangrijke onderwerpen op de agenda, waarover het WEN-
bestuur graag met jullie in overleg wil zodat we samen verstandige besluiten kunnen nemen. 
Zie voor de agenda: www.wen.frl/agenda/ 
 
Wil jij 100% groene, lokale en betaalbare energie?                          
En, wil je duurzame projecten in Wijnjewoude ondersteunen?  
Word dan klant bij Energie VanOns. Dikke kans dat je stroom van het 
zonnedak van Herder Agro krijgt. En dat tegen een eerlijke prijs.  
Energie VanOns is het energiebedrijf van ca 100 energie coöperaties, 
waaronder WEN. 
En omdat Energie VanOns geen winstoogmerk heeft, investeert ze 
een deel van de opbrengsten in duurzame en sociale initiatieven in Wijnjewoude. Kijk maar 
eens op www.wen.frl/energie-vanons/  
 
Volg Wijnjewoude Energie Neutraal op Facebook 
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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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Geef de pen door 
 
 
De Bânpen werd mij aangereikt door Janny Copeland, 
mijn klusmaatje in de Swingel. 
De zon schijnt, het witte papier daagt mij uit. 
Voorzichtig neem ik de befaamde pen ter hand. 
Net als ik u de eerste woorden zal toevertrouwen, word ik afgeleid door 
mijn kleindochter. Ze wil gaan zwemmen met haar knuffel en haar pop. 
Op haar speelgoedtelefoon belt ze, zogenaamd, met het zwembad (Joure?). 
Ik hoor haar vragen “is het druk bij jullie”? Na enige stilte zegt ze ‘wel duizend kinderen’! 
Ze sluit af met de opmerking, ‘dan gaan we wel naar Drachten’. 
Over drie dagen gaat ze naar de basisschool. Spannend. Desgevraagd geeft ze aan 
“bestuurder” te willen worden. Waarvan, weet zij niet en ook ik niet.  
Wie ik ben, wie mijn partner is, wat mijn hobby’s zijn en wat ik doe, kom ik nu niet meer 
aan toe. Er zijn, is belangrijker. 
Ik moet haar nog leren fietsen. Dan kan ze zelf sturen. 
Ik geef de Bânpen door aan Peter te Nijenhuis. 
Een fantastisch vakman die hard gewerkt heeft aan de renovatie van de bar van de 
Swingel. 
 
Alex van der Meer 
 
 

Nieuws van het dorpsfeest 
 
Beetje bij beetje wordt er steeds meer bekend over het programma van het dorpsfeest. 
Dit jaar trappen we het feest op woensdag af met een supergezellige pubquiz in 
samenwerking met X-Events. Dus trommel alvast je vrienden, je buren, collega’s, familie 
of vage bekenden op!! Meer informatie volgt in de volgende Bân.  
 
Omdat iedereen natuurlijk al staat te popelen, hebben we de lijnen alvast geopend voor 
de opgaves van de playbackshows! Voorkom teleurstelling en geef je snel op via 
dorpsfeestwijnjewoude@gmail.com 
Wij zijn alweer super nieuwsgierig naar jullie creaties!! 
 
In verband met het aangescherpte alcoholbeleid gaan we dit jaar ook op vrijdagavond 
met bandjes werken. Na de controle van vorig jaar zullen we er dit jaar strenger op 
moeten toezien dat de regels rondom het alcoholgebruik bij minderjarigen worden 
nageleefd.  
Dus ook hier geldt: Voorkom teleurstelling en neem je ID-kaart mee. Want bij twijfel is 
geen ID - geen drank! 
 
We hopen er met elkaar een gezellig en fantastisch feest van te maken en rekenen 
natuurlijk op jullie medewerking. 
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27 januari 1945 - 2020      
75 jaar bevrijding Auschwitz 

   
Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, 
Zal Hij die de harten toetst dat niet merken? 
Spreuken 24:12A 
 
Het kwaad van onverschilligheid 
 
“O ja, ik had gehoord, ik wist…Maar dit 
Heb ik gezien en het brand in mijn geweten. 
Die vrouwen (één was oud, haar haar was wit), 
Wel duizend, op het perron, staand of gezeten. 
 
Op zak of pak, hun allerlaatst bezit 
(en voor hoelang nog?),  kind’ren speelden, kreten, 
Onnozel of vermoeid nog voor de rit 
(en hongerig- ‘k heb er niet één zien eten). 
 
In beestenwagens; ’k heb ‘m gezien, die trein, 
En ‘k heb gezien dat het geen Duitsers zijn 
Die het vuile werk doen. Dat is de scherpste pijn. 
 
Waren z’althans met hun figuur verlegen? 
Neen? Branie wordt met d’uniform verkregen. 
Maar ach -ikzelf?…keek toe en heb gezwegen.” 
 
Hoogleraar Pieter Geyl, 
1887-1966 uit “O Vrijheid” 
 
Ingeleverd door Aukje Veenstra 

 
 

Soos Wijnjewoude 
 

De laatste soosmiddag van dit seizoen is op 18 maart 2020. De middag wordt verzorgd 
door Muzie sen’ uit Bakkeveen. Een nieuw programma met zang, muziek en sketches. 
We rekenen weer op een gezellige middag. Allen van harte welkom. 
Aanvang: 13.30 uur !!!! 
Locatie: gebouw de Driehoek Wijnjewoude 
 
PS. Wie voelt zich geroepen om zitting te nemen in het bestuur van de Soos? 
 
Namens het bestuur 
Joke Nust 
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Bericht dorpsgenoot 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Door middel van deze inzending wil ik graag het woord richten aan de inwoners van 
Wijnjewoude. 
 
Allereerst wil ik graag mijn excuses 
maken aan Jenny en Jannes van der 
Weij. De manier waarop zij weer hun 
intrede moesten nemen in het café is 
niet hoe ik het gewenst had. 
 
Daarnaast wil ik mijn excuses maken 
aan alle inwoners omdat ik de naam van 
het dorp op een slechte manier in de 
publiciteit heb laten komen. 
 
Zoals velen misschien wel weten zit ik al 
geruime tijd heel erg met mezelf in de 
knoop. Hier heb niet alleen ik veel last 
van maar ook veel mensen om me 
heen. Het verwerken van een stuk 
verleden valt me erg zwaar. Mijn 
verwachtingspatroon was te hoog en 
vanuit bepaalde emoties heb ik me laten 
gaan. 
Hoe en waarom ik in deze situatie 
beland ben geraakt is niet belangrijk. 
Het is belangrijk hoe ik eruit kom en 

daar werk ik hard aan. De 
consequenties zijn groot en ik worstel 
nog elke dag met wat er gebeurd is. 
Maar weet ook dat ik verder moet. 
Verder omdat ik ook vader ben van een 
fantastische dochter die dolgraag haar 
opgewekte vader wil terug wil. 
 
Veel verhalen zijn er over mij de ronde 
gegaan. Dit hoort erbij en ik ga hier 
verder ook niet op in. Ik kan alleen maar 
heel kritisch naar mezelf kijken en zie 
dan dat ik dingen heb gedaan die niet 
kunnen. Hier heb ik veel spijt van! Wat 
ik wel wil zeggen en ontkrachten is dat 
ik nooit kinderen lastig heb gevallen. Dit 
benoem ik wel omdat dit heel veel met 
me doet en juist voor een groot deel 
onderdeel is van mijn problematiek. 
Maar dat ik fouten heb gemaakt kan ik 
niet ontkennen en dan moet je ook de 
consequenties aanvaarden. 

 
Ik dank de mensen waar ik steun van krijg en werk verder aan de toekomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dennis Kramer  
 
 

Activiteitencommissie 
 
De activiteiten commissie organiseert op vrijdag 17 april een bingoavond in de Swingel. 
We starten om 20.00 uur en er zijn natuurlijk weer leuke prijzen te winnen. 
In de Bân van april volgt verdere informatie maar noteer deze datum vast op uw agenda. 
 
De activiteiten commissie. 
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Budget Festival en Muziek 2020 
 
Uw aanvraag voor een bijdrage uit het budget Festival en Muziek kan weer worden 
ingediend. 
Het budget Festival en Muziek is in 2017 ontstaan nadat de stichting Willedei Wynjewâld 
was opgeheven. Het resterende geld is beschikbaar gesteld aan Plaatselijk Belang 
Wijnjewoude voor besteding aan activiteiten die voldoen aan doelen zoals deze stonden 
beschreven in de statuten van de stichting Willedei Wynjewâld: ‘het organiseren van één 
of meer festivals in Wijnjewoude, met behulp van vrijwilligers, waarbij buiten op straat 
en/of binnen zang, muziek, toneel, cabaret, theater, gym enz. wordt opgevoerd en het 
zich ook presenteren van verenigingen, organisaties en bedrijven’. 
 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget dient uw aanvraag te 
voldoen aan de volgende criteria: 
• Het budget moet worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid 

en saamhorigheid in het dorp. 
• De activiteiten dienen laagdrempelig te zijn en te worden georganiseerd door 

inwoners van Wijnjewoude voor de inwoners van Wijnjewoude en de toegang dient 
gratis te zijn. 

• De activiteiten waarvoor het budget Festival en Muziek worden ingezet mogen geen 
structureel karakter te hebben. 

 
Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget 
Festival en Muziek? 
U gaat naar www.wijnjewoude.net en klikt door naar Plaatselijk Belang. U vindt daar 
onder het kopje budget Festival en Muziek het aanvraagformulier. Hierop kunt u kort 
omschrijven voor welke activiteit u het gevraagde geld wilt besteden. De werkgroep 
beoordeelt of uw aanvraag aan de gestelde criteria voldoet en of de gevraagde bijdrage 
geheel of gedeeltelijk kan worden toegekend. 
Indien u vragen heeft dan kunt u die stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met 
Ruurd van der Woude, tel.: 051-6481391 of 06-30414910. 
 
Verantwoording van de werkgroep Festival en Muziek, 2019 
De werkgroep bestaat uit Ruurd van der Woude (vz), Sybout Posthuma Linthorst, 
Henk van Straten, Albert van der Velde en Harry Blaauwbroek. 
Het startkapitaal is geld dat is vrijgekomen na het opheffen van de Willedei Wynjewâld. 
Het afgelopen jaar zijn er twee aanvragen voor dit budget ontvangen. Alleen de 
aanvraag Wynjewâld Fair heeft een declaratie ingediend. 
Voor 2020 is het vooraf vastgestelde bedrag van € 1066,42 beschikbaar. 
 
Financiële verantwoording Festival en Muziek 2019 
      Inkomsten  Uitgaven  
2017 Startkapitaal  € 7.464,94 
2017 Totaal     €      -   € 787,50 
2018 Totaal     € 202,95  € 506,53 
2019 Wynjewâld Fair    €      -   € 225,-- 
           Totaal     € 202,95  €1.519,03 
 Totaal beschikbaar €6.148,86 
2020 Bestedingsruimte €1.066,42 
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Buurtbemiddeling Opsterland: samen zoeken naar 
een oplossing bij burenruzie! 

 
Op donderdag 23 januari jl. organiseerde Buurtbemiddeling Opsterland een 
verwijzerslunch. Hierin kwamen verschillende partijen bij elkaar om met elkaar bij te 
praten en te kijken hoe we nog beter gebruik van elkaar kunnen maken bij burenruzies.  
Het was een vruchtbare bijeenkomst voor de politie, woningbouw, gemeente en 
Buurtbemiddeling die allen te maken hebben met burenoverlast en ruzies die daar bij 
komen kijken. 
 
Vanuit Buurtbemiddeling is een 
presentatie gegeven over de resultaten 
van het afgelopen jaar. In 2019 zijn er in 
Opsterland 33 casussen in behandeling 
genomen. De top drie van burenoverlast 
ging over geluidsoverlast, tuin- en 
buitenproblemen, en 
pesten/treiteren/verstoorde relatie. De 
meeste buren zijn via de gemeente of 
op eigen initiatief bij Buurtbemiddeling 
terecht gekomen. 65% van de 
afgeronde casussen hebben een 
positief effect.  
Landelijk gezien is Buurtbemiddeling 
eind 2019 in 82% van alle gemeenten in 
Nederland actief. Op 
www.problemenmetjeburen.nl is veel 
informatie te vinden over burenoverlast: 
hoe het te voorkomen, of wat te doen 
als je overlast ervaart. Ook vind je daar 
veel voorbeelden en informatie over de 
werkwijze van Buurtbemiddeling. Als 
bewoners meer willen weten over de 

aanpak van ‘hun’ woonoverlast, kunnen 
zij terecht op www.overlastadvies.nl 
voor een advies op maat.  
 
Buurtbemiddeling ondersteunt buren die 
een geschil met elkaar willen oplossen. 
Het kan gaan om een opeenstapeling 
van relatief kleine voorvallen: 
geluidsoverlast, rommel, of een 
meningsverschil over het parkeren van 
auto’s in de straat. Buurtbemiddeling is 
een doeltreffende manier om dit soort 
problemen aan te pakken en is 
kosteloos voor beide buren.  

 
 
Buurtbemiddeling wordt sinds 2018 uitgevoerd, gesubsidieerd door de gemeente 
Opsterland. Het is een samenwerking tussen woningcorporaties, gemeente, politie en 
Scala Welzijn. Als u problemen ervaart met uw buren en er zelf niet uitkomt (of niet weet 
hoe u het moet aanpakken), kunt u ook zelf contact opnemen met buurtbemiddeling. Wij 
geven dan advies of kunnen bemiddelen tussen u en uw buren. Buurtbemiddelaars zijn 
onafhankelijke getrainde vrijwilligers: betrokken mannen en vrouwen die buren helpen 
om hun onderlinge problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te 
verbeteren.  
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                           LETS-Café Ureterp 
 
Zaterdagmiddag 7 maart van 14.30 - 16.30 uur 
Locatie: ontmoetingshuis Effatha Weibuorren 76, 9247 BC Ureterp 

 
“Een middag met een verhaal” 

 
Wat was het vroeger als kind toch heerlijk om voorgelezen te worden door je ouders, 
meester of juf, of te luisteren naar een zelfverzonnen fantasieverhaal. 
Deze middag kun je voor even weer terugkeren naar die tijd en je weer dat kind wanen 
dat zo ademloos kon luisteren want . . . een van onze LETS-deelnemers gaat een 
komisch verhaal voorlezen. 
 
Ook nodigen wij iedereen die dat leuk vindt uit om ook een verhaal, gedicht of wat je 
maar mooi vindt, omdat het je raakt, ontroert of je aan het lachen maakt, met ons te 
delen. Of kom gewoon genieten van de gezelligheid met koffie, thee en wat lekkers 
erbij. (Je hoeft geen LETS-deelnemer te zijn). 
 
Tot ziens op zaterdagmiddag 7 maart! 
www.letsdrachten.nl 
 
Nieuws van de Werkgroep Amnesty International 

Ureterp e.o. 
 
 
Landelijke Collecte, geef om vrijheid! 
 
Van 9 tot en met 14 maart 2020 houdt Amnesty International voor de 18e keer een 
landelijke collecte. Ook in de dorpen Wijnjewoude, Ureterp, en Siegerswoude gaan de 
collectanten weer langs de deuren. (In Bakkeveen wordt meegedaan aan de 
gezamenlijke collecte in mei). 
Vaak vragen we alleen om uw aandacht; één keer per jaar vragen we om een gift. 
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom 
geen geld van overheden of politieke groeperingen ontvangt. Met het geld van deze 
collecte worden de acties mogelijk gemaakt. Voor Ho Duy Hai en voor talloze anderen. 
Ho Duy Hai uit Vietnam 
De Vietnamees Ho Duy Hai, die in de dodencel zat, mag niet geëxecuteerd worden. Dat 
bepaalde een rechtbank in Vietnam eind 2019. Ho Duy Hai werd in 2008 ten onrechte 
ter dood veroordeeld vanwege een verdenking van moord. De politie martelde hem om 
een ‘bekentenis’ los te krijgen. Zijn moeder schreef: ‘Bedankt voor het redden van het 
leven van mijn zoon. Geen woord kan mijn oprechte dankbaarheid aan jullie 
beschrijven.’  
Amnesty strijdt tegen marteling en is tegen de doodstraf. 
Stop de schending van mensenrechten, steun Amnesty en geef om vrijheid! 
 
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.,  
Hendrik Jan Haanstra. 
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Prikbord 
 
 
 
Van 27 januari t/m 1 februari jl. vond in Wijnjewoude de 
collecte van de Hersenstichting plaats. 
Onze enthousiaste collectanten hebben een bedrag van 
€ 613,15 opgehaald. 
Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting  
om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een   
hersenaandoening. 
Heeft u ons gemist? Uw gift is altijd welkom op gironummer 860 in Den Haag. 
Namens de Hersenstichting hartelijk dan voor uw bijdrage. 
 
 
 
Bedankt! 
Hartelijk bedankt voor alle felicitaties, die wij ontvingen tijdens ons 50-jarig 
huwelijksjubileum.  
 
Met hartelijke groet 
Jan en Eelkje Jongsma 
 
 
 
Bedankt 
Safolle minksen, safolle kaarten 
 
Prachtich dat der safolle minksen oan ús tocht ha 
nei it ferstjerren fan myn leave man, ús heit, 
grutske pake en oerpake Jan Klaas Dijkstra. 
 
Tige tank dêrfoar 
Johanna Dijkstra 
Wiepie en Rik 
Hammie en Ties 
pakesizzers en oerpakesizzers 
 

  
  
Ring gevonden 
Ben jij deze ring verloren en wil je hem graag terug?  
Graag even een telefoontje naar 06-45202743. 
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woensdag

0516 745 020

Jubbega & Donkerbroek

Specialist op het gebied van:

Bel vrijblijvend naar onze praktijk 

in Jubbega of Donkerbroek.

Of kom gerust langs, 

wij staan u graag te woord!

Behandeling aan huis 

is ook mogelijk.

- Fysiotherapie

- Sportfysiotherapie

- Manuele therapie, 

- Beweegprogramma's

- Diëtetiek.



19

Uitslag schutjassen 
7 februari 2020, 20 deelnemers 

 
1e winnaars: Berend Joustra & Durk van der Veen 
2e winnaars: Douwe Oosterbaan & Marco de Haan 
1e verliezers:  Henk Posthumus & Jan van der Meulen 
2e verliezers: Kees Stalenhoef & René Seefat 
1e poedel: Geeuwke Jongsma & Jan Posthumus 
2e poedel: Anko van Bruggen & Oene Veenstra 
 
  
Tussenstand: 
1.   Berend Joustra  50 punten  
2.   Jan Posthumus  38 punten 
3.   Eelco Drent  37 punten 
4.   Fokke van Bruggen 35 punten 
5.   Kees Stalenhoef  34 punten 
6.   Geeuwke Jongsma 33 punten 
7.   Henk Posthumus  31 punten 
8.   Marco de Haan  29 punten 
9.   Oene Veenstra  27 punten 
10. Jeen Posthumus  26 punten 
11. René Seefat  26 punten 
 
Laatste schutjasavond: 3 april 2020 
 
 

  
 
 

Ledenvergadering VVV 
De ledenvergadering van VVV Wijnjewoude is op dinsdagavond 10 maart. 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Café Van der Wey Wijnjewoude 
Alle leden zijn van harte welkom.  
 
Rommelmarkten 
In april gaan we weer van start met de rommelmarkten. Deze worden gehouden op het 
terrein bij de ODV-kantine. Hierbij een overzicht van de eerste rommelmarkten. 
1 april van 14.00 – 18.00 uur 
6 mei van  14.00 – 18.00 uur 
3 juni van  14.00 – 18.00 uur 
1 juli van   14.00 – 18.00 uur 
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Nieuws van speeltuincommissie De Nije Buurt 
 
Onze laatste update van de speeltuincommissie is al een tijdje geleden. Gelukkig zijn wij 
actief bezig. Dus hoog tijd voor een update.  
 
Clubkascampagne 
Wij willen iedereen die op ons gestemd 
heeft tijdens de Rabo 
Clubkascampagne heel hartelijk 
bedanken! Dankzij uw stem hebben wij 
een bedrag van € 224,- mogen 
ontvangen.  
 
Samenwerking Code Hans 
In oktober hebben wij kennisgemaakt 
met Rob van de Holst van Code Hans, 
tijdens een vergadering van het 
Plaatselijk Belang over samenwerking in 
het dorp. Code Hans kijkt hoe ze 
projecten in de gemeente Opsterland 
kunnen ondersteunen. Samen met Rob 
zijn wij om tafel gegaan en hieruit zijn de 
volgende concrete acties ontstaan: 
 
Kindermiddag Wâldhûs 
Met het idee ‘voor kinderen door 
kinderen’ hebben wij op 17 januari een 
kinderbijeenkomst georganiseerd voor 
de kinderen uit het dorp. Samen met de 
kinderen hebben wij de ‘droomspeeltuin’ 
ontworpen. Ze konden aangeven wat zij 
graag in de speeltuin willen zien. Het 
resultaat is samengevat in een mooie 
collage. 
 
 

Bewonersbijeenkomst Wâldhûs 
Op 31 januari hebben wij een 
bewonersbijeenkomst georganiseerd. 
Ook de bewoners willen wij graag ruimte 
geven voor inspraak. Hier hebben we de 
plannen ontstaan tijdens de 
kindermiddag gepresenteerd, er was 
ruimte voor ieders inbreng voor de 
speeltuinplannen en we hebben het 
over een tijdspad gehad.  
 
Samenwerking met Timpaan 
Daarnaast hebben we contacten met 
Timpaan. Zij ondersteunen projectmatig 
de speeltuinplannen, ook in andere 
dorpen binnen de gemeente. Ze helpen 
bij het schrijven van het projectplan, en 
hebben veel informatie en ervaring met 
andere speeltuinprojecten zoals 
Bakkeveen en Lippenhuizen. 
 
Samenwerking met Plaatselijk Belang  
Daarnaast is de wens om de 
speeltuincommissie dorpsbreed te 
trekken. Hierover zijn wij in gesprek met 
Plaatselijk Belang. De bedoeling is dat 
er dorpsbreed een speeltuincommissie 
komt, waaronder de speeltuinen in het 
dorp vallen. Hiervoor is op korte termijn 
een vergadering gepland. En zullen we 
ieder op de hoogte houden.  

Regina Ridder en Rosan Koopstra 
 

Oproep aan iedereen die kan koken 
 
Op 5 mei organiseren wij een bevrijdingsmaal, maar dit moet worden bereid. Daarom 
doen wij een oproep aan iedereen die iets meer kan dan een eitje koken om ons te 
helpen deze grote maaltijd tot een succes te maken. Alleen of in een groep zijn er 
diverse mogelijkheden om iets lekkers te maken en in te brengen. Heeft u interesse of 
ideeën voor een gerecht, neem dan contact met ons op via emailadres 
5mei@wijnjewoude.net. Is koken niets voor u maar kunt u helpen in de organisatie, het 
bedienen aan tafels of de afwas, dan bent u ook van harte welkom. Ook vragen kunt u 
op dit emailadres kwijt. 
Comité viering Bevrijdingsdag 2020 
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Varen met de Zonnebloem 
 
Op donderdag 16 april houdt de afdeling Ureterp e.o. van de Zonnebloem haar jaarlijkse 
boottocht. Woont u in Ureterp - Frieschepalen - Siegerswoude - Wijnjewoude of 
Bakkeveen en behoort u tot onze doelgroep, dan kunt u een dagje met ons mee. 
Wij vertrekken vanuit Drachten voor een tocht over de Friese wateren. We maken 
gebruik van de "Nirvana", een partyschip voorzien van een ruime salon met zonwerend 
glas en airco. Na koffie met gebak en eventueel een 
borrel, krijgt u een drie gangen menu aangeboden. 
 
Ook 's middags wordt u door onze vrijwilligers voorzien 
van consumpties en hapjes, tevens  is er een verloting 
met kans op leuke prijzen. 
 
De kosten voor de gehele dag zijn € 37,50  per persoon. 
Mocht u medische verzorging nodig hebben aan boord; 
er gaan enkele verpleegkundigen mee. 
 
Het vervoer van en naar uw huis regelen wij voor u. 
 
Wilt u met ons meevaren, dan kunt U zich voor 29 maart opgeven bij: 
Mevr. I.v.d. Veen, tel. 0512-301984 of Mevr. G. Beute, tel. 0512-301583 of  
Mevr. C. Nijder, tel. 0516-481959 of Mevr. T. Bijker, tel. 0516- 542074. 
 
Namens het bestuur van de afd. Ureterp e.o., 
Antje Berga 

 
Bierproefavond 

 
Op zaterdag 21 maart om 20.00 uur in de Swingel.  

 
Het thema deze avond is: “Bier van Hier”. 
We hebben een aantal bieren uit onze eigen omgeving geselecteerd die we gaan 
proeven. Ook zijn er weer passende hapjes bij. 
De kosten zijn € 15.00 p.p. 
Aanmelden bij: 
Berend Hof  telnr. 0516-481159   e-mail: b.hof11@home.nl 
Poppe de Haan telnr. 0516-481978  e-mail: pppe@live.nl 
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Fietsfeest bij Meinsma Fietsen bomvol leuke 
activiteiten en acties 

 
Het laatste weekend van maart staat ook dit jaar in het teken van het jaarlijkse fietsfeest 
bij Meinsma Fietsen. De nieuwe collectie fietsen voor het nieuwe seizoen staat alweer 
klaar en zal iedereen verbazen. Er is dan ook weer volop keuze in elektrische fietsen, 
damesfietsen, herenfietsen, mountainbikes, racefietsen en kinderfietsen. 
 
Donderdagavond 26 maart start het 
fietsfeest met een informatie-avond over 
elektrische fietsen bij Hotel-restaurant 
De Stripe. Oriënteert je je op de 
aanschaf van een nieuwe e-bike? Mis 
deze avond dan niet! Alles wat je nog 
niet weet of graag wilt weten komt deze 
avond aan bod. Na de uitleg en een 
korte pauze genieten we van de rest 
avond met een fantastische Bingo 
waarbij u geweldige prijzen kunt winnen. 
De avond start om 19.45 uur en wordt 
rond 22.00 uur afgerond. Ga jij met de 
hoofdprijs naar huis? 
 
Vrijdag 27 en zaterdag 28 maart staat er 
een scala aan e-bikes klaar die je naar 
hartenlust kunt proberen om te ervaren 
wat het is om altijd wind mee te hebben 
op de fiets. 
 
Vrijdagavond 27 maart kan het hele 
gezin zich vermaken tijdens de Friday 
Night Out. Terwijl de kinderen zich 
vermaken in de ballenbak en op het 

springkussen kun jij je oriënteren, een 
stoelmassage krijgen, racen als 
Verstappen of je op het gebied van je 
uiterlijke verzorging laten informeren 
over de producten van Oriflame. 
 
In de verwarmde tent zingen de mannen 
van de Blowing Away band de sterren 
van de hemel en verzorgt chefkok 
Siebren de Vries van Hotel-Restaurant 
De Stripe een ware foodexperience 
beyond meat bij de BBQ. Ook kun je 
biertjes en cocktails proeven die met 
smaak voor je klaargemaakt zijn. 
 
Als klap op de vuurpijl sluiten we de 
avond af met de verloting van een 
nieuwe fiets! 
Zaterdag 28 maart is het ook de hele 
dag feest. Je kunt naar hartenlust 
fietsen bekijken, proberen en 
weergaloze deals sluiten. U ontvangt 
deze dagen namelijk 10% korting op het 
hele assortiment (met uitzondering van 
de fietsen die al afgeprijsd zijn).

 
 
Koffie en gebak staan klaar, iedereen is 
deze dagen van harte welkom! 
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 
Het is koud en miezerig buiten, echt weer voor een lekkere winterstoofpot. Zo’n stoofpot 
waarbij je terugdenkt aan sneeuw scheppen, schaatsen, glibberen op de oprit. In de 
keuken de heerlijke geuren van erwtensoep of stamppot, rookworst bubbelend in het 
water en ga zo maar door. Heerlijk hoor, maar geef mij de zomer maar. 
Een lekkere winterstoofpot van zoete aardappelen en uien gaat er altijd wel in. Wist je 
dat de zoete aardappel (ook wel bataat genoemd) niet onder de categorie aardappelen 
valt, maar een groenten soort is. 
 
Winterstoofpotje 
500 gram sukadelappen 
500 gram zoete aardappel  
2 grote uien  
20 cl sinaasappelsap 
Roomboter 
Verse peper 
Bloem 
Gemalen kruidnagel 
Koriander 
Laurier 
Zout 
 
Snijd het vlees in blokjes. 
Doe een handvol bloem in een plastic zak, kruiden en vlees erbij, even goed schudden 
totdat het vlees met de bloem is bedekt. 
Laat de boter in een flinke braadpan uitbruisen en braad het vlees al omscheppend 
bruin. Ui grof snijden, erbij doen en glazig laten worden. 
Zoete aardappelen schillen, pitten eruit en in grote blokjes snijden. In de pan doen en 
goed doorroeren. 
Geheel afblussen met sinaasappelsap, eventueel aanvullen met water tot het geheel net 
niet helemaal onder staat. 
Aan de kook brengen en op een heel zacht vuur een paar uur laten sudderen. 
Op smaak brengen met de genoemde kruiden. 
Voor serveren een lopend meel (bloem aanmaken met water tot hij lobbig is) voorzichtig 
en al roerend toevoegen, nog even laten koken. Dit geeft een lekkere binding. 
Lekker met zelfgebakken grofvolkoren brood (onze bakker heeft dit ook). 
 
Wil je echt ouderwets koken, dan heb ik nog een goede tip voor je. Gebruik een 
petroleumstel voor het sudderen.  Maak de stoofpot 's morgens klaar. Tegen 12.00 uur 
heeft het dan drie uur staan sudderen, en gaat het van het vuur af.  
Om 17.00 uur zet je het petroleumstel weer aan en warm je het stoofpotje langzaam 
weer op. Een kwartier voor het eten gaat het lopend meel er dan doorheen. Je krijgt dan 
het effect van een stoofpot die de volgende dag nog lekkerder is... 
                                                                                                                                                                                                    
Siebo  
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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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Opening Studio Vrijzicht aan 

de Merkebuorren 
 
Het is zover! Mijn droom om een eigen studio in de tuin te starten is begonnen. Zelf zal 
ik lessen geven in de studio maar ik verhuur de studio met kantoorruimte ook. Hofstee 
Bouw heeft hard gewerkt om deze prachtige studio te realiseren en vanaf 1 maart 
kunnen we starten met de eerste lessen.  
 
Mijn passie voor leefstijl en yoga zorgde ervoor dat ik mij hierin ben gaan opleiden. 
Daardoor ben ik gediplomeerd leefstijlcoach en heb ik een vierjarige opleiding afgerond 
tot yogadocent. Erg leuk om te doen omdat yoga mij veel heeft geleerd en gegeven.  
 
Studio Vrijzicht biedt flexibele verhuur van werk- en vergaderplekken. Er zijn drie zalen 
in dit nieuwe en duurzame pand te huur met uitzicht over de weilanden. Deze maand 
gaat het open en beginnen er enkele ondernemers. Ben je toe aan yoga en 
ontspanning, een therapeutische massage, of heb je klachten en wil je met homeopathie 
je zelfgenezend vermogen stimuleren? Het kan er allemaal. De ondernemers die actief 
zijn bij Studio Vrijzicht hebben momenteel een focus op gezondheid en leefstijl. Vanaf 
maart worden yoga, mindfulness, homeopathie, therapeutische massage en 
natuurgeneeskunde aangeboden. Zelf begin ik na de zomer met het verzorgen van 
yogalessen. Voor meer informatie bekijk mijn website of lees de Bân.  
 
Heb jij ook behoefte aan een vaste of flexibele werkplek of zoek je een locatie waar je 
kunt vergaderen? Goed bereikbaar, modern ingericht en met een prachtig uitzicht? Kom 
langs voor een vrijblijvende oriëntatie of boek online bij studiovrijzicht.nl   
 
Groeten Margriet Sijtsema-Tolsma 
 

Filmhuis Wijnjewoude start op 27 maart 2020 
 

We nodigen jullie graag uit voor de eerste filmavond op vrijdagavond 27 maart 2020 
aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in Mfc de Swingel, Mr. Geertswei 4 in 
Wijnjewoude. Entree € 5,00 p.p. 
Sinds de aankondiging van de start van het Filmhuis Wijnjewoude in de vorige Bân 
hebben we al flink wat aanmeldingen gehad voor de mailinglist. Heb jij je nog niet 
aangemeld? Doe dit dan direct, dan zorgen wij dat je geïnformeerd wordt over de 
filmdata en welke film er wordt gedraaid. 
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. Opgeven voor de mailingslist doe je 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.  
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Dorpsbudget 2020 
 
Uw aanvraag voor een bijdrage uit het dorpsbudget kan weer worden ingediend. 
Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Opsterland waarmee de 
gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te 
ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie 
vergroten. 
 
De werkgroep dorpsbudget bestaat uit 
Ruurd van der Woude (vz), Sybout 
Posthuma Linthorst, Henk van Straten, 
Albert van der Velde en Harry 
Blaauwbroek. 
Zij beoordelen de aanvragen vanuit door 
de gemeente vastgestelde criteria en 
middels richtlijnen die de werkgroep 
heeft opgesteld. Gewerkt wordt met een 
standaard aanvraagformulier. 
Voor 2020 heeft Wijnjewoude een 
bedrag van ongeveer € 4.116,- 
ontvangen van de gemeente. Dit bedrag 
is samengesteld uit een basisbedrag 

van € 2.500,- verhoogd met € 0,80 per 
inwoner. 
 
Wat moet u doen om in aanmerking 
te komen voor een bijdrage uit het 
Dorpsbudget. 
U gaat naar www.wijnjewoude.net en 
klikt door naar Plaatselijk Belang. U 
vindt daar onder het kopje dorpsbudget 
het aanvraagformulier. Hierop kunt u 
kort omschrijven voor welk project of 
activiteit u het gevraagde geld wilt 
besteden. 

 
De werkgroep beoordeelt of uw aanvraag aan de gestelde criteria voldoet en of de 
gevraagde bijdrage geheel of gedeeltelijk kan worden toegekend. 
Indien u vragen heeft dan kunt u die stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met 
Ruurd van der Woude, tel.: 0516-481391 of 06-30414910. 
 

 
Verantwoording van de werkgroep  

Dorpsbudget 2019 
 
In 2019 zijn acht aanvragen ingediend waarvan er zeven zijn gehonoreerd. Hiervan 
moeten nog twee aanvragen worden verrekend. In september heeft de werkgroep 
bekendgemaakt ondersteuning te bieden aan buurten om een WhatsApp Buurtpreventie 
op te zetten. Deze actie loopt nog tot 1 april 2020. Na die datum kunnen geen 
declaraties meer worden ingediend. Per buurtvereniging is €100,- beschikbaar.   
Voorwaarde is dat alle buurtbewoners, dus ook degenen die geen lid van de betreffende 
buurtvereniging zijn, aan de app kunnen meedoen. 
Via Wijnjewoude.net kunnen buurtverenigingen een aanvraag indienen bij de 
Werkgroep Dorpsbudget.  
Ook buurten die al een app hebben ingericht komen in aanmerking voor de bijdrage. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Harry Blaauwbroek, tel.: 06-51887468. 
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Financiële verantwoording Dorpsbudget  2019 
   Inkomsten  Uitgaven 
 Gemeente Opsterland  € 4.116,00   
 Restant 2018  € 3.111,24   
 VPO Supermarkt    € 250,00 
 Wynjewâld Fair    € 526,82 
 Verlichting Koepel    € 722,16 
 Russchenreed Buurtapp    € 100,00 
 ‘t Leantsje Buurtapp    € 100,00 
      
 Totalen  € 7.227,24  € 1.698,98 
      
 Restant 2019  € 5.528,26   

 
 

Klaverjassen in de Swingel 
 

Onderstaand weer de hoogste 5 van 6 en 20 februari. 
 
      6 februari                                                20 februari 

1. Griet Hielkema 3738  1.  Klaasje v.d. Woude 4469 
2. Hinke Taekema 3679  2.  Jan Posthumus  4353 
3. Jan Feitsma  3648  3.  Albert Kuilman  4319 
4. Griet Bergsma 3608  4.  Griet Bergsma  3963 
5. Afke Bouma  3605   5.  Adrie Droogh  3729   

Op 5, 19 maart en 2 april gaan we weer strijden om de hoogste plaats. 
Wilt u ook klaverjassen? Kom en speel maar mee, van 13.30 tot 16.30 uur!!! 
Jelle Bergsma 
Tel. 0516-481007 

 
8-weekse Mindfulness Training (MBSR) 

 
Op dinsdag 17 maart start er weer een 8-weekse Mindfulness training.  
De training wordt gegeven in Studio Vrijzicht te Wijnjewoude door Joyce de Rozario. Zij 
is -onder andere- opgeleid aan het IVM (Instituut voor Mindfulness) en categorie 1 lid 
van de VMBN (Vereniging Mindfulness Based Trainers in Nederland en Vlaanderen). 
Joyce begeleidt mensen (individueel en in groepsverband) op enthousiaste en heldere 
wijze vanuit het verlangen de kracht en de potentie van Mindfulness, van mindful leven, 
door te geven.  
 
Voor meer informatie en/of een vrijblijvend voorgesprek kun je contact opnemen met 
Joyce. 
 
T: (06) 15321015 / E: joyderoza@gmail.com / W: www.joycederozario.nl  
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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

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl
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Nieuws van de Swingel 
 

Na het uitkomen van deze Bân nog een week, dan zal het grote openingsfeest plaats 
vinden op zaterdag 14 maart, aanvang 20.00 uur. Voor die tijd zal nog hard worden 
gewerkt, doch we zijn er zeker van dat we de dag van de opening klaar zullen zijn. Op 
13 en 14 maart zullen de laatste klusjes worden uitgevoerd in het kader van NL-doet. 
Het eindresultaat wordt prachtig. 
Daarom een oproep aan alle inwoners van Wijnjewoude om deze feestavond te 
bezoeken. Wij treffen elkaar, we vieren feest met muziek van DJ Noovids en er kan 
gedanst worden. 
Zie ook de nog te verschijnen posters en flyers over dit onderwerp. 
 
Begin oktober 2020 gaan we feestelijk 
het 20-jarig bestaan van De Swingel 
vieren. 
U ontvangt hieromtrent nog informatie. 
Eind oktober is een optreden van 
singer/songwriter Roon Staal gepland 
en eind november verwachten we 
Tryater met een voorstelling. 
 
Het filmhuis is technisch inmiddels klaar. 
Een piekfijn beeld van 3 bij 2 meter, met 
een prachtig geluid staat u te wachten. 
Zie het programma dat de 
filmcommissie u gaat voorleggen. 
Kortom een verrijking voor Wijnjewoude. 
 
Zondagmorgen 15 maart 6 uur is een 
Formule-1 ontbijt gepland. Onder het 
genot van een luxe ontbijt kan de GP-
Australië worden gevolgd op een groot 
scherm. De kosten van deelname 

bedragen € 10,-- per persoon. Graag 
vooraf (ivm planning ontbijt) uw 
deelname opgeven op Wijnjewoude.net 
(contactformulier/De Swingel). Vanaf 
5.45 uur bent u van harte welkom. 
 
Ten aanzien van de fitnessplannen 
moeten we helaas een kleine vertraging 
melden. De Gemeente Opsterland wil 
onderzoeken of door ons voorgestane 
constructieve versterkingen wel voldoen 
aan de daartoe te stellen eisen. Wij zijn 
positief over de te verwachten 
uitkomsten en zullen zodra dit kan het 
fitnessgebeuren operationeel maken. 
Er gebeurt momenteel erg veel in de 
Swingel. Om alle informatie daaromtrent 
te delen schiet de Bân feitelijk te kort. 
Neem daarom regelmatig een kijkje in 
de agenda van de Swingel op 
Wijnjewoude.net. 

 
Alex van der Meer 
Namens bestuur St. Dorpshuis Wijnjewoude 
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Kinderopvang Esther 

 
De peutergroep 

 
Met het bezoek van de tandarts uit Bakkeveen aan de groep 
sluiten we het thema tandarts af. Alle kinderen hebben een 
tandenborstel met tandpasta gekregen.  
Na de tandarts gaan we verder met het thema rondom het boek: “Rupsje Nooitgenoeg”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rupsje Nooitgenoeg is de hoofdpersoon in het gelijknamige prentenboek. In het boek 
heeft de rups zoveel honger dat hij overal een gaatje in eet. Aan het eind van het boek 
verandert de rups in een prachtige vlinder. Een mooi thema vanuit de tandarts naar eten 
van (gezond) voedsel. En straks de overstap naar de moestuin. Bij onze peutergroep 
hebben we onze moestuinbakken waar we ook dit jaar met de peuters en de kinderen 
van de BSO mee aan de slag gaan.  
 
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 was de afgelopen periode behoorlijk gegroeid in het aantal kinderen. Intussen 
hebben we in Hemrik een BSO groep gestart. BSO de Bôge is op dinsdag en 
donderdag geopend. De kinderen uit Hemrik kunnen hier zelf uit school naar toe. 
BSO de Telle blijft vier dagen open en vangt dan de kinderen uit Wijnjewoude op. Op 
maandag en vrijdag komen daar de kinderen uit Hemrik hierbij. 
 
BSO is ontspanning na een drukke schooldag voor kinderen van 4-12 jaar.  
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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Herdenking bevrijding 
 

Voor onze generatie die zelf de oorlog niet heeft meegemaakt is moeilijk om je in te denken 
hoe het toen was. Wat betekende het om je vrijheid te verliezen. 
In de zomer van 1941 kreeg elke Nederlander zijn persoonsbewijs. Een document wat men 
altijd bij zich moest dragen. 
 
De regels die hierbij hoorden waren als volgt omschreven. 
1. U moet het P.B. te alle tijde bij u dragen en desgevorderd vertonen aan iedere             

opsporingsambtenaar. 
2. U moet het P.B. zeer zorgvuldig bewaren 
3. Het P.B. moet binnen vijf dagen persoonlijk of per aangetekende zending ter aanvulling 

of wijziging aangeboden worden.  
A. Bij de vestiging in een andere gemeente (aanbieden in de gemeente van vestiging, 

dus niet in de gemeente van vertrek). 
B.  Bij huwelijk, huwelijksontbinding, verhuizing of verandering adres binnen de 

gemeente. 
C. Bij wijziging van beroep, naamsverandering, of nationaliteit. 
D. Bij vertrek naar het buitenland moet het P.B> in de gemeente van vertrek 

aangeboden worden op de dag van vertrek of hoogstens vijf dagen van te voren.  
4. Bij overlijden moet het P.B. gelijktijdig met de aangifte van overlijden worden ingeleverd 

in de gemeente waar het overlijden plaats vond. 
5. Een P.B. waaraan een of meerdere voorgeschreven kenmerken ontbreken of welks 

geldingsduur is verstreken is ongeldig. 
6. Een P.B. dat zo onduidelijk of onleesbaar is dat vaststelling van de identiteit van de 

houder niet mogelijk is, is ongeldig.  
7. Een ongeldig P.B. moet onmiddellijk ingeleverd worden. 
8. Ingeval van vermissing of ontvreemding van een P.B. moet onmiddellijk aangifte 

worden gedaan bij de politie. Ook kennisgeven aan de burgemeester. Deze kan een 
nieuw P.B. afgeven, tenzij er gegronde redenen bestaan zulks te weigeren. 

9. Niemand mag zich van zijn P.B. ontdoen of daarin enige veranderingen aanbrengen. 
Ook is het verboden zijn P.B. aan een ander ten gebruike af te staan of het P.B. van 
een ander te gebruiken. 

10. Overtreding van de voorschriften wordt gestraft  met een hechtenis van ten hoogste 14 
dagen of een geldboete van ten hoogste ƒ100.-. 

 
Het lijkt misschien onschuldig maar zo vielen alle gegevens weer in handen van de Duitsers. 
Voor Joden en onderduikers werden vele persoonsbewijzen door het verzet vervalst. 
 
Annie 
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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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              Werkgroep Kom erbij 
 

 
Taal naar elkaar 
 
Kijk eens om je heen 
En naar een ander 
In je buurt 
Maak een praatje 
Of een ommetje 
En daar zit je 

En het gaat best 
Goed weetje 
Nog wel 
Hoe fijn dat eigenlijk altijd 
Was en is 
Een vraag  

Een verhaal 
Een beetje taal 
Een beetje tekst 
Of non-verbaal 
Ik luister graag 
Naar jullie allemaal. 

 
Andries de Jong 

 
Omtinkers kerk en Kom erbij en wij in De Driehoek op dinsdag 25 februari, over 
eenzaamheid, samen. 
Wietske de Vries en Aukje van der Veen, ondersteunster Dorpssteunpunten en WMO-
consulente vanuit gebiedsteam Opsterland, verzorgden een geslaagde avond over 
eenzaamheid. Aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven en feiten van internet 
(www.eenzaam.nl) lukte het Aukje onze aandacht vast te houden. Na een korte pauze 
en verwennerij van Impe en Ymkje gingen we aan de hand van plattegronden van kern 
en buitengebied van ons dorp aangeven waar welke activiteiten worden ontwikkeld. Wij 
en zij waren onder de indruk. Het aangeven van waar eenzaamheid voorkomt was 
moeilijk. Wel beseffen we dat ieder zijn Omtinkermanier al een beetje gevonden heeft, 
het leeft in ons en waar mogelijk maken we kleine stapjes of grotere. De lijn voor kleine 
of grotere punten die we de volgende dag gingen inzetten was vol. Vaker de hand 
opsteken en eens of vaker een kaartje schrijven, deel ik hier met jullie. Kijk na de 
opfrissing van De Swingel hal maar weer eens in de Kaartenmolen. 
 

 
 
 

Koffieochtend d.d. 17 februari in het teken van de ambulancezorg. 
Bowe nam ons op een hele levendige manier mee in zijn leven op de weg als 
ambulancebroeder. Heel wat veranderingen maakte hij mee en vol trots vertelde hij over 
zijn werkgever, hoe hij alles altijd opwaardeert naar het nieuwste van het nieuwste. De 
geschiedenis kwam voorbij en natuurlijk de centralist van 112, de traumahelikopter en 
de AED. Ook allerlei anekdotes passeerden de revue en natuurlijk levensbedreigende 
situaties. Heel erg mooi is het hoe in deze tijd een 112-melding verloopt bij een 
hartstilstand. Via NL Allert, verzonden door de centralist, komen meldingen binnen bij 
mensen dichtbij een AED en vervolgens gaan zij (inclusief kennis) zo snel mogelijk naar 
de plek des onheils. Natuurlijk is het handig als er door omstanders al met hartmassage 
is begonnen. Zij worden daarbij overigens ook nog ondersteund door de centralist.  
Wel kaartte Bowe nog aan hoe snel we 112 bellen, het lijkt erop dat we alleen nog maar 
op 112 vertrouwen. Wel een mooie zekerheid…….. 
 
Koffieochtend samen met groep 5 en 6 van de basisscholen, d.d. 16 maart. 
Net als in januari, zetten we de tafels in een ruime opstelling. Iedereen krijgt een 
afbeelding die ook op een tafel ligt, 2 ouder en 2 jonger. Vervolgens rouleren de kids 
van Scrabble naar Rummicub en van Hally Gally naar SkipBo. Of je blijft op je plek, als 
dat gezellig is. 
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Koffieochtenden reminder. 
20/4, 18/5, 15/6, 20/7, 17/8, 21/9, 19/10, 16/11 en 21/12. 
Elke derde maandag van de maand. 
 
Zullen we een keer filosoferen? 
Want….hoort dat wat je bent vergeten, eigenlijk nog bij jou? 
En..worden giraffen blij van een mooi uitzicht? 
 
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. 

 
Roefeldei 

 
Jaaaaaa, er komt weer een Roefeldag, dit jaar vindt hij 
plaats op donderdagmorgen 23 april. 
 
Roefeldag komt van het Belgische woord 'roefelen', 
wat 'snuffelen' of 'ontdekken' betekent.  
De Roefeldag is zo langzamerhand niet meer weg te 
denken uit het leven van onze groep8ers. Jaarlijks 
kunnen zij op deze dag een kijkje nemen in de wereld 
van volwassenen, een mooie gelegenheid om 
organisaties en bedrijven in hun buurt te leren kennen, 
en te beleven wat men nou zoal de hele dag doet. 
Heel veel bedrijven in de omgeving werken mee aan deze dag, alleen…we zijn altijd op 
zoek naar nog meer voor de jeugd interessante belevingen op het gebied van beroepen. 
Bent u zo’n bedrijf en hebt u zin en tijd om deze morgen twee keer 1,5 uur uw deuren 
open te zetten voor een groepje van 2 jongens of meisjes, laat het dan weten. Zij 
verdienen een kijkje achter uw schermen. 
 
Graag tot ziens op de Roefeldag. 
Lydia Huisman (06-37552518) en Joke Jakobs (06-38897792), of 
roefelenwijnjewoude@gmail.com. 
 

DJ Appaloosa 
 
Friesland  Country Dance    Wijnjewoude 
    
Presenteert Dance and have fun op zondag 5 april 2020 
Dansen op CD-muziek 
Aanvang 13.00 uur, zaal open om 12.30 uur 
Entree € 3,50 per persoon 
Locatie: Mfc de Swingel in Wijnjewoude 
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5 mei 2020, herdenken en vieren 75 jaar 
bevrijding (3) 

 
In de voorbereidingen voor het vieren van 75 jaar bevrijding begint al aardig lijn te 
komen in het voorliggende programma. Het organisatiecomité heeft overleg gevoerd 
met diverse verenigingen in het dorp. De contouren van bevrijdingsdag zijn min of meer 
de volgende: 
 
- Binnen het centrum van Wijnjewoude 

zal een soort vrijmarkt worden 
georganiseerd. Bewoners van buiten 
het centrum krijgen gelegenheid om 
van beschikbaar gestelde kraampjes 
gebruik te maken. 

- Op een aantal plekken zullen 
muzikanten en zangers acte de 
presence geven 

- Ook zullen een aantal bezitters van 
oude auto’s hun klassieke 
automobielen tentoonstellen 

- Er worden plannen ontwikkeld om 
schoolkinderen met versierde fietsen 
door het dorp te laten trekken. Het 
versieren van de fietsen gebeurt dan 
met zijn allen bij de ODV-kantine 

- Bij de klokkenstoel zullen de klokken 
worden geluid. Wie belangstelling 
heeft om ook eens de klokken te 
luiden, kan zich opgeven per Email. 
(zeer gewaardeerd initiatief van de 

Nederlands Hervormde Gemeente). 
Vooraf zullen oefensessies 
klokkenluiden worden georganiseerd 
door de vaste klokkenluiders van de 
klokkenstoel. 

- In de Swingel wordt een soort 
tentoonstelling georganiseerd met 
gebruiksvoorwerpen en foto’s uit de 
oorlog. Ook zullen daar oorlogsverhalen 
over Wijnjewoude worden verteld. 
Onder meer zal worden gewezen op de 
relatie tussen de oorlog en de 
naamgevers van de Te Nijenhuiswei, 
Noormanstrjitte en Welfingstrjitte. 

- Op 4 mei zal ’s middags voor de jeugd 
een film over de oorlog worden vertoond 
in de Swingel 

- In lijn met de plannen van het 4-5 mei 
comité zal een groot bevrijdingsmaal als 
afsluiting van het feest worden 
georganiseerd in de sportzaal en de 
Swingel. Aan dit bevrijdingsmaal kan 
iedereen deelnemen. 

 
We verwachten hier een grote opkomst (analoog aan het Koningsmaal waaraan enkele 
jaren geleden 300 mensen deelnamen).  
Buurtverenigingen en individuen roepen wij op om een bijdrage te leveren aan het 
gereed maken van de gerechten. Siebo Groenewold zal leiding geven aan de 
maaltijdbereiding en de maaltijd zelf. 
 
Hoe dichterbij 5 mei komt, hoe duidelijker het programma zal worden. In de volgende 
edities van de Bân en met name op de website blijven wij u op de hoogte houden. Heeft 
u vragen of suggesties, dan kunt u deze kwijt op ons emailadres 
5mei@wijnjewoude.net. 
 
Comité Wijnjewoude 75 jaar bevrijding 
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             Informatieavond AED 
 
 
Maandag 30 maart in de Swingel 
Inloop vanaf 19.30 uur 
Aanvang 19.45 uur 
 
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 0516-480730. 

 

            Volleybalvereniging DWS 
 
Beste Volleybalvrienden, 
 
Even voorstellen, dit zijn de heren van DWS. Zij spelen 3de 
klasse in de herencompetitie. Zij spelen sinds dit seizoen in 
nieuwe wedstrijdtenues! Wij zijn erg blij met  
Camping de Ikeleane te Bakkeveen als sponsor! Bedankt! 
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Trainingstijden maart 

Maandag: 
Jeugd           19:00 uur - 20:00 uur  
Dames 2      20:00 uur - 21:15 uur 
Dames 1        21:15 uur - 22:30 uur  

Dinsdag: 
Recreanten  19:30 uur - 20:45 uur  
Heren           20:45 uur - 22:00 uur 
 
Balsponsor(en) maart 
 

• Personenvervoer Kort BV uit Oosterwolde 
• H.A.B. Hoveniers uit Drachten 

 
Namens Volleybalvereniging D.W.S. bedankt voor het sponsoren van een bal! 
 
Wedstrijdschema  

12-03 19:30 D.W.S. DS 1 Grouw '64 DS 2 M.F.C. de Swingel 
 20:15 s.v. Oerterp DS 4 D.W.S. DS 3 De Wier, Ureterp 
 21:30 s.v. Oerterp DS 3 D.W.S. DS 2 De Wier, Ureterp 
 21:30 D.W.S. HS 1 Havot HS 1 M.F.C. de Swingel 
16-03 20:30 v.v. Tijnje DS 1 D.W.S. DS 2 M.F.C. de Swingel 
19-03 19:00 V.C.S. DS 1 D.W.S. DS 1 Surventohal,  

Surhuisterveen 
 19:00 D.W.S. MA 1 AVIOS MA 1 M.F.C. de Swingel 
 20:15 D.W.S. DS 2 s.v. Oerterp DS 5 M.F.C. de Swingel,  
 20:15 V.C.S. HS 2 D.W.S. HS 1 Surventohal,  

Surhuisterveen 
 21:30 D.W.S. DS 3 BSV DS 1 M.F.C. de Swingel 
26-03 19:15 De Roeken/DVC  D.W.S. MA 1 De Doelstien, Dokkum 
 19:30 D.W.S. DS 1 Triumphera DS 2 M.F.C. de Swingel 
 19:45 R.S.O. DS 1 D.W.S. DS 3 MFC Oudega  
 21:30 D.W.S. HS 1 SC Veenwouden HS 1 M.F.C. de Swingel  
02-04 19:00 D.W.S. MA 1 S.V.T. MA 1 M.F.C. de Swingel 
 19:45 R.S.O. HS 2 D.W.S. HS 1 MFC Oudega  
 20:15 D.W.S. DS 2 v.v. Tijnje DS 1 M.F.C. de Swingel 
 20:30 SC Veenwouden  D.W.S. DS 1 De Hoantserid,  

Feanwalden 
 21:30 D.W.S. DS 3 v.v. Tijnje DS 3 M.F.C. de Swingel 

 
Verder voor de competitiespeler, houdt de Nevobo-website / app in de gaten voor 
eventuele wedstrijdwijzigingen!  
 
Het bestuur 
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Nieuws van ODV 
 
Door het regenachtige weer van de afgelopen weken werd een flink aantal 
wedstrijden afgelast en ook de sponsorloop van 15 februari viel letterlijk in het 
water. De pubquiz van diezelfde avond was daarentegen zeer geslaagd, mede dankzij de 
grote opkomst. Lees hieronder meer over de acties en activiteiten die de komende periode 
op de ODV-kalender staan. 
Algemene Ledenvergadering met Bingo 
Reserveer alvast vrijdagavond 17 april voor de voorjaarsledenvergadering. We starten op 
tijd om 19.30 uur zodat er voldoende tijd is om de avond af te sluiten met een gezellige 
bingo. Meer informatie (en de agenda) volgen z.s.m. op onze website. 
Sponsorloop: nieuwe datum! 
Helaas kon door het slechte weer de sponsorloop voor de jeugd niet doorgaan, maar 
inmiddels is er een nieuwe datum geprikt: zaterdag 21 maart. Tijdens dit evenement rennen 
onze jeugdleden zoveel mogelijk rondjes en ontvangen ze na afloop een afgesproken 
bedrag per rondje van hun sponsoren. Het doel van deze activiteit is het leveren van een 
financiële bijdrage voor de aanschaf van nieuwe truien met ODV-logo voor alle jeugd. Het 
resterende geld wordt vanuit diverse commissies gesponsord. Na het rennen is het tijd voor 
een welverdiende portie patat voor alle deelnemers! Het schema is als volgt: 
16:00 uur Ontvangst 

 

16:15 uur JO-7 en JO-9 
Rondjes van 150 meter in 15 minuten 

16:45 uur JO-10, JO-11 en JO-12 
Rondjes van 200 meter in 15 minuten 

17:15 uur MO-13 en MO-17 
Rondjes van 400 meter in 15 minuten 

17:45 uur JO-16 en JO-19 
Rondjes van 400 meter in 15 minuten 

 
Poiesz jeugd sponsoractie t/m 5 april 
De JOC doet dit jaar mee aan de sponsoractie van Poiesz in Bakkeveen. Heeft u bij het 
afrekenen van uw boodschappen één of meer munten ontvangen? Door ze in de koker van 
ODV te doen, helpt u de jeugdcommissie aan extra inkomsten voor het organiseren van 
sportieve en gezellige activiteiten. Munten inleveren kan tot en met zondag 5 april. Op 
zaterdag 4 april is een groep jeugd namens de JOC aanwezig om zoveel mogelijk munten 
bij elkaar te sparen. 
ODV gratis sponsoren met uw online aankopen? 
Met SponsorKliks kunt u een financiële bijdrage leveren aan ODV, zonder dat het u één cent 
extra kost! Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.com 
wordt gedaan. 75% van deze commissie gaat naar ODV. Het enige wat u hoeft te doen is 
eerst www.sponsorkliks.com (zoek naar ODV) te bezoeken, te kiezen voor de gewenste 
webwinkel en uw bestelling te plaatsen. U betaalt hetzelfde voor uw producten als wanneer 
u deze bestelling rechtstreeks zou hebben geplaatst. Het is een extra handeling, maar levert 
ODV extra inkomsten op! De meeste bekende webwinkels (en supermarkten) zijn hierbij 
aangesloten. 
Ledencertificaten 
Vorig jaar is ODV voor het eerst gestart met het terugbetalen van de ledencertificaten. Zoals 
afgesproken worden ieder jaar 32 certificaten uitgeloot waarna desbetreffende 
certificaathouders bericht ontvangen. Ook dit jaar weer hebben enkelen van hen het 
verschuldigde bedrag kwijtgescholden. Zonder de verkoop van alle 480 certificaten hadden 
wij de energiebesparende maatregelen voor ons voetbalcomplex nooit kunnen realiseren. 
We zijn heel erg blij met dit extra steuntje in de rug en het vertrouwen in onze club. 
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         Hynstedei Wynjewâld 

 
 
Zaterdag 6 juni vanaf 12.00 uur is het zover: De start van Hynstedei 
2020! We zijn druk bezig met alle voorbereidingen om zo weer een 
mooi evenement neer te kunnen zetten.  

Ook dit jaar zijn we welkom op het 
weiland van Durk van de Veen. Het is 
een evenement voor de officieel 
geregistreerde tuigpaardrijders. De 
indeling in rubrieken is afhankelijk van 
het soort wagen dat gebruikt wordt, de 
rijder of rijdster, tuigpaard of fries en het 
aantal winstpunten dat het paard in het 
verleden heeft behaald. De paarden met 
de minste punten rijden in de kleine 
limiet, daarna volgen de grote limiet en 
de ereklasse.  
 
Zo is er een damesnummer voor het 
vierwielige rijtuig en voor het twee-
wielige rijtuig. Bij de damesnummers 
gaat het ook om het schoonste geheel. 

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

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

 
 

 
 
 
                        Grote dank  
 
 
De werkgroep van het helaas afgelaste dorpskerstfeest 
'Kryst troch de Buorren' wil alle medewerkenden en 
bedrijven alsnog van harte bedanken voor hun bereidwillige inzet en sponsoring. 
Het is fantastisch dat zoveel dorpsgenoten en ondernemers zich wilden inspannen voor 
dit feest van verbondenheid. We hopen dat jullie ook een volgend keer weer van de 
partij willen zijn. 
Met een hartelijke groet van:  
Leny Bouma, Wieke Haarsma, Theo van Linde, Joop Miedema, Pieter Rooks, Anneke 
van der Veen en Jetty Welfing.  
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Na zwaar weer volgde maneschijn… 

Rijdend door de naweeën van de eerste storm in het nieuwe jaar toog het tweede team 
van Bakkeveen maandagavond naar het Heerenveense’ om daar handhaving in de 
tweede klasse veilig te stellen. Het team van Robin Baines, Anne van Streun, Jaap 
Weidema en Jasper Zijlstra dreigde door pure pech (en een aantal blunders) in de 
degradatie zône terecht te komen, waar we vooraf dachten kans te maken op de titel! 

Robin had deze keer een tactische opstelling bedacht, zeker ook gezien de meesterlijke 
vorm die Anne van Streun tegenwoordig laat zien. Anne dus aan bord 1 en Jasper aan 
bord 4, de captain op 2, en Jaap op bord 3. De laatste genoemde kon dus zijn geliefde 
Orang Oetan opening spelen en dat had succes!  Op de derde zet vergat zijn Poolse 
tegenstander het gevaar van de loper op b2 en kon onze man een toren ophalen op h8. 
(Bijna) einde partij en zo kon Jaap al vroeg heen en weer lopen tussen de borden van 
zijn teamgenoten. 

Jasper kreeg met zwart al snel groot openingsvoordeel en begon een offensief op de 
passieve witte koningsstelling wat tamelijk snel leidde tot een ondekbaar mat of groot 
verlies aan stukken. Anne had met de witte stukken weer een mooie stelling opgebouwd 
met aanvalskansen over de halfopen f-lijn. Zijn tegenstander ruilde een aantal stukken 
maar bleef daarna wel met een slechte pionnenstructuur zitten. Met een optimistisch 
loperoffer, met scherpe kansen voor beide partijen, brak Anne de zwarte koningsstelling 
verder open en wist zodoende de partij binnen te halen. 3-0!  

Robin was na een goed begin toch in een wat moeilijke stelling terecht gekomen waarbij 
hij in het middenspel twee verbonden vrijpionnen op de damevleugel moest 
tegenhouden. Dat lukte niet goed en ook nam de tijdsdruk van de klok snel toe…  De 
partij leek verloren maar met ook nog maar 5 minuten te gaan beging Robin’s 
tegenstander een grote fout en konden de gevaarlijke pionnen opgeruimd worden. Met 
nog een veertig seconden te gaan ontdekte Robin dat de klok verkeerd stond ingesteld 
en dat er geen extra tijd per zet bijgeteld werd…  klok stilgezet, wedstrijdleider erbij, 
discussies en uiteindelijk een remise aanbod van de Heerenvener wat door Robin werd 
aangenomen. De eindstelling was ook remise! 

Dus een mooie overwinning 3½ - ½, het zware weer was overgetrokken en voor team 
twee scheen een prachtige volle maan op de terugweg. 

Jasper 
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Dorpsagenda 
 
Maart 
 
9 Algemene Ledenvergadering WEN 
10 Ledenvergadering VVV Wijnjewoude om 20.00 uur, Café Van der Weij 
10 Spreekuur Plaatselijk Belang van 19.00 tot 19.30 uur in de Swingel  
11 Breicafé, 10.00 uur 
13 NL Doet, aanvang 15.00 uur in de Swingel 
13 Mannenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
14 Openingsfeest van de Swingel, 20.00 uur 
15 Formule-1 ontbijt in de Swingel, vanaf 5.45 uur 
16 Algemene Ledenvergadering ‘Eert De Doden’ om 20.00 uur in de Swingel 
16 Kom erbij koffieochtend met groep 5 en 6 
17 Start Mindfulness Training 
18 Dorpssteunpunt 10.00 - 12.00 uur  
18 Klaverjassen, Café Van der Weij 
18 Soosmiddag in gebouw de Driehoek, 13.30 uur 
19 Handwerkgroep in ’t Wâldhûs van 09.30 – 11.00 uur 
19 Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur 
20 Vrouwenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
21 Bierproeverij in de Swingel, 20.00 uur 
21 ODV Sponsorloop, 16.00 uur 
24 Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang  
26-28 Fietsfeest Meinsma Fietsen 
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 
 
April 
1 Rommelmarkt van 14.00 – 18.00 uur bij ODV-kantine 
2 Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur 
2   Handwerkgroep in ’t Wâldhûs van 9.30 -11.00 uur 
3 Schutjassen, ODV kantine, 20.00 uur 
3 Vrouwenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
5 Dance and have fun in de Swingel, 13.00 uur DJ Appaloosa 
8 Breicafé, 10.00 uur 
8 Klaverjassen, Café Van der Weij 
10 Mannenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
16  Handwerkgroep in 't Wâldhûs van 9.30 -11.00 uur 
16 Varen met de Zonnebloem 
17 Bingoavond in de Swingel, 20.00 uur 
17 Ledenvergadering ODV met Bingo, 19.30 uur 
17 Vrouwenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
20 Koffieochtend Kom erbij, 10.00 uur 
24 Mannenbiljart in de Swingel, 20.00 uur 
23 Roefeldei 
29 Klaverjassen, Café Van der Weij 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Maart 

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

 13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 
8 9.30 uur Duurswoude Ds. N. Noorlander, Onstwedde, 3e lijdenszondag 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 

12  19.00 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Biddag voor 
gewas en arbeid 

15 9.30 uur Weinterp Ds. G.J. Otter, Damwoude, 4e lijdenszondag 
 13.45 uur Weinterp Ds. H. van Wingerden, Rijssen 

22 9.30 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 5e 
lijdenszondag 

 13.45 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Wâlterswâld 
29 9.30 uur Weinterp Prof. Dr. E. van ’t Slot, Zwolle, 6e lijdenszondag 

 13.45 uur Weinterp Ds. M. Krooneman, Noordhorn 
 
April 

5 9.30 uur Duurswoude Ds. W. Dekker, Oosterwolde (Gld), Palmzondag 
Voorbereiding HA 

 13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 
 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Maart 
1 9:30 uur A.W.Estië, Oldebroek Koffiedrinken na de dienst 
8 10:00 uur H. Engelsma Gezinsdienst m.m.v  gospelband 

Sinjael 
11 19:30 uur H. de Kok-Mellema, Wilsum    Biddag voor gewas en arbeid 
15               9.30 uur       H. Engelsma Koffiedrinken na de dienst 
22 9.30 uur       J.G. Arensman, Drachten  
29 9.30 uur H. Engelsma  
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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. 








