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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 2 mei 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 25 april om 18.00 uur. 
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. 
 
Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 
Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij:  
Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl 
 
_____________________________________________________________________ 
 
We zouden van alles, we wilden van alles en hadden vele plannen. Dat stond allemaal 
in de overvolle dorpsagenda van de vorige Bân, amper vier weken geleden. En nu staat 
het normale raderwerk stil en wordt bijna alles afgelast. Een onwezenlijke werkelijkheid 
waarin we nu verkeren en het is niet zo gemakkelijk daaraan te wennen. De vrijheid om 
te doen en laten wat je wilt is er even niet. Meer en meer rekening houden met anderen 
om je heen, dat moet je leren. 
 
Het is soms een tegenstrijdige situatie. Terwijl deze vrijheid beperkingen geeft, geeft het 
wel vrijheid aan andere dingen. Mede door het mooie zonnige weer grepen veel 
dorpsgenoten de vrijheid aan om al wandelend onze mooie omgeving te verkennen. Het 
is toch een voorrecht om in een dorp te wonen met zoveel ruimte om je heen. 
Er worden overal ter wereld rigoureuze maatregelen getroffen dit fenomeen Corona tot 
stoppen te dwingen. Opvallend en verheugend dat er vrij eensgezind opgetreden wordt 
en misschien geeft dit nog eens aanleiding in de toekomst voor een vredelievender 
wereld. 
 
Een oude wijsheid zal ook wel voor de huidige situatie gelden: ‘het kwam te paard en 
het gaat te voet’. Hopelijk duurt het niet te lang. 
Wij van de Bân konden dit aprilnummer op afstand van elkaar samenstellen, vandaar 
dat deze dorpskrant voor u ligt. Met elkaar rond de tafel is toch gezelliger maar dat kan 
even niet. 
Veel leesplezier, maar vooral een goede gezondheid, dat wensen wij u toe. 

Een praatje 
bij het plaatje 

 
Stilte op it 
skoalplein 
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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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WEN Stap voor Stap 

 
 
 
Technische deskundigheid beschikbaar voor Klein 
Groningen 
Met ondersteuning van procesbegeleider Arjen Bosch gaat 
buurtvereniging Klein Groningen, in samenwerking met 
WEN, de omgevingsgevolgen van een mestvergister 
onderzoeken. Daarbij wordt ook gezocht naar andere potentieel geschikte locaties 
binnen postcodegebied 9241. De Koninklijke Nederlandse Heidemij Foundation heeft 
voor dit doel naast Arjen Bosch ook een technisch deskundige van Arcadis kosteloos 
beschikbaar gesteld.  
Marga Oosterveld en Clemens van der Brink vormen de buurtvertegenwoordigers in de 
werkgroep. WEN wordt vertegenwoordigd door de projectleider mestvergisting/ 
groengas, Harm de Kroon en bestuurslid Rigt Bosma. Helaas wil actiegroep Westkant 
niet in de werkgroep participeren. Klein Groningen zal de uitkomsten rechtstreeks met 
het dorp delen.   
 
Proeftuin Aardgasvrije Wijken biedt gouden kans voor Wijnjewoude  
Er wordt door de gemeente, samen met WEN, hard gewerkt aan een goed 
onderbouwde aanvraag voor een Rijksbijdrage Proeftuin Aardgasvrije Wijken.  
De aanvraag om Wijnjewoude aan te wijzen als proeftuin, is gebaseerd op het plan om 
ons dorp aardgasvrij te maken door coöperatief groengas voor het dorp op te wekken uit 
de aanwezige koeienmest. Het groene gas wordt via het aardgasnet naar de huizen 
vervoerd. Zo hoeven we niet over te schakelen op volledig elektrische verwarming, maar 
kunnen na het isoleren van onze woning een mix van elektriciteit en groengas 
gebruiken. Dat scheelt een flinke investering. 
Op de drie, door de gemeente georganiseerde informatieavonden, hebben bijna 140 
dorpsgenoten de toelichting van projectleider Timo Veen meegekregen. Telkens bleek 
een flinke meerderheid van de aanwezigen blij te zijn met de Proeftuin aanvraag, omdat 
alle bewoners daarmee een gouden kans hebben op een verduurzamingssubsidie van 
enkele duizenden euro’s voor hun woning of bedrijf. Nu maar hopen dat Wijnjewoude 
als Proeftuin wordt verkozen.  
Aanwezigen van actiegroep Westkant toonden zich tegen, omdat zij vrezen dat de 
aanvraag de weg vrij maakt voor een mestvergister met overlast.  
 
Grote zonnedaken in de ijskast 
Dikke tegenvaller! Vier grote bedrijfsdaken in ons dorp kunnen voorlopig niet worden 
omgevormd tot zonnedak. De vergevorderde plannen, die met hulp van projectleider 
Wouter van der Galiën werden gemaakt, kunnen tot 2026 niet worden gerealiseerd 
vanwege overbelasting van het hoogspanningsnet.  
Het enorme zonnepark (53 ha) dat GroenLeven in Oosterwolde bouwt is mede de 
oorzaak dat het net op slot gaat voor grote daken en andere opwekprojecten in het 
onderliggende netwerk. Het aansluitingsverzoek voor ons geplande coöperatieve 
zonneveld (1,5 ha) aan de Tolleane is gelukkig nog op tijd geaccepteerd.  
De maatregel geldt overigens niet voor particuliere opwek. Wie dat wil kan nog steeds 
zonnepanelen op zijn dak leggen en de niet verbruikte stroom terug leveren aan het net. 
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Hier blijkt dat grote commerciële initiatieven veel impact hebben op plannen van 
energie-coöperaties zoals WEN, waarbij de opbrengst naar de lokale gemeenschap 
gaat. Omrop Fryslân heeft recent hierover een mooie documentaire gemaakt. Deze 
aflevering van FryslânDok, waarin onze Jac Pluis de positie van energiecoöperaties 
belicht, is te bekijken op onze site. https://www.wen.frl/2020/02/09/licht-en-schaduw-
over-het-zonnepark 
 
Zendmast op energiepark 
De aankoop van de voormalige rwzi locatie (nu, energiepark WEN) wordt afgerond.  
T-Mobile kan nu overgaan tot plaatsing van de beoogde zendmast.  
 
Algemene Ledenvergadering 9 maart 
Deze vergadering stond in het teken van het bijpraten over allerlei ontwikkelingen, 
waarbij vragen en opmerkingen van de aanwezigen (inclusief diverse 
vertegenwoordigers van actiegroep Westkant) de leidraad vormden. Voor het verslag 
zie www.wen.frl/verslagen-ledenvergaderingen.  
 
Ben jij nog geen lid van WEN?  
Inschrijven kan eenvoudig op www.wen.frl. Je ontvangt het nieuws uit de eerste hand en 
bepaalt mee hoe we samen Wijnjewoude Energie Neutraal gaan maken. 
 
Volg Wijnjewoude Energie Neutraal op Facebook! 
 
 

Nieuws van de Swingel 
 
Het is nog maar enige weken geleden dat ik de lezers van de Bân kon uitnodigen voor 
het openingsfeest van de gerenoveerde Swingel. Echter Corona gooide roet in het eten, 
en niet zo’n beetje. 
Inmiddels hebben we de teleurstelling van het niet-doorgaan van het feest, en alle 
andere beoogde activiteiten, verwerkt. Op dit moment is de Swingel gesloten tot nader 
order. We gaan er van uit dat er betere tijden zullen komen. Zodra het kan gaan we 
alsnog het openingsfeest organiseren. Als de Swingel weer open gaat, en alle 
activiteiten weer een aanvang krijgen, maken we dit bekend op de website. 
 
Het restaurant het Witte Huis in Olterterp gebruikt de lock-down om het interieur te 
renoveren. Wij kregen, om niet, het oude meubilair. Dit past perfect in ons renovatie-
plan. Een woord van dank aan het Witte Huis is op zijn plaats. 
Halverwege april zullen de fitnesstoestellen worden geïnstalleerd. Zodra u hiervan 
gebruik kunt maken zullen we dat bekend maken. Wellicht in de Bân van mei. 
 
Hoewel de activiteiten in de Swingel nu op een zeer laag pitje staan, probeert het 
bestuur weer nieuwe plannen voor het post-Corona tijdperk te ontwikkelen. 
U hoort nader van ons en het bestuur wenst u sterkte om door deze moeilijke tijd te 
komen. 
 
Alex van der Meer,  
Namens bestuur dorpshuis Wijnjewoude 
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Geef de pen door 
 
Mijn naam is Peter te Nijenhuis, ik ben 25 jaar oud en vader van drie 
prachtige kinderen waarvan ik twee mag zien opgroeien. Ik werk fulltime 
als montage medewerker bij Prefab van der Meer, daar maak ik dagelijks 
dak/vloer/muur elementen die op de bouwplaats als een grote puzzel in 
elkaar passen. 
Daarnaast klus ik zelf ook nog wat bij, zoals de bar in de Swingel. Dit 
vond ik erg leuk om te doen en daar heb ik ook leuke en lieve mensen ontmoet. 
Zelf woon ik nog niet zo heel lang in Wijnjewoude, ik ben opgegroeid in Ureterp daar 
heb ik ongeveer 18 jaar lang gewoond, maar ik heb het hier prima naar mijn zin in 
Wijnjewoude. 
 
Ik kan mezelf omschrijven als een gelukkig man. In mijn leven heb ik zware 
dieptepunten gekend, maar door die momenten heb ik wel de mooie kanten van het 
leven leren kennen en waarderen. 
Door te vechten en te strijden en door een geweldige vrouw naast me te hebben, heb ik 
gemerkt dat je elke tegenslag en elk probleem aan kan. 

 
Wat ik jullie mee wil geven is de volgende quote: een rijk leven 
is een verzameling van kostbare momenten. 
 
Dit was een stukje over mezelf. De Bânpen geef ik graag door 
aan mijn schoonmoeder Immie Dolstra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Werkgroep Kom erbij 

 
Als niks meer vanzelfsprekend is, is alles weer bijzonder. 

 
We wilden in april tijdens de koffieochtend BINGO gaan spelen met Anke en Zwaantje.  
Jelle heeft een fietstocht uitgezet voor mei en in juni wilden we weer gaan bewegen in de 
tuin van Veronica en Marjan met Kirsten Wagena. Maar, er rest ons voorlopig niks anders 
dan “rustig” thuis te blijven, in de greep van het Coronamonster. 
 
Hopelijk geeft het ons snel weer onze vrijheid terug en kunnen we verder, verder met waar 
we gebleven zijn. 
 
Ondertussen kijken we naar elkaar om, en onderweg treffen we u natuurlijk graag, met 
gepaste afstand.  
 
Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman. 
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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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                Maar de lente wist het niet..... 
 
Het was begin 2020... De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, 
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen 
ergens voor wilde waarschuwen...En toen werd het Maart...  
Het was Maart 2020... De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de 
meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer 
buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet 
geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand 
was 
Maar de lente wist het niet En de 
bloemen bleven bloeien En de zon 
scheen...De eerste mooie lentedag 
sinds lange tijd brak aan 
En de zwaluwen kwamen terug En de 
lucht werd roze en blauw Het werd later 
donker en 's ochtends kwam het licht 
vroeg door de ramen  
Het was Maart 2020... De jongeren 
studeerden online, vanuit huis 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral 
in huis 
Pubers verveelden zich, ouders wisten 
niet wat te doen 
Mensen kwamen alleen even buiten om 
boodschappen te doen of om de hond 
uit te laten Bijna alles was gesloten 
...Zelfs de kantoren, hotels, restaurants 
en bars Het leger begon uitgangen en 
grenzen te bewaken Mensen moesten 
vanuit huis gaan werken Ondernemers 
kwamen in de problemen De meeste 
kinderen konden niet meer naar school 
Er was ineens niet genoeg ruimte voor 
iedereen in ziekenhuizen, operaties en 
onderzoeken werden 
uitgesteld...Iedereen wist het  
Maar de lente wist het niet en het 
ontsproot 
Ze draaide onverstoorbaar haar 
jaarlijkse programma af Ze schonk ons 
haar mooiste bloemen en haar 
heerlijkste geuren 
Het was Maart 2020  
Iedereen zat thuis in quarantaine om 
gezondheidsredenen of preventief 
Sommige mensen mochten niet meer 
naar hun werk, anderen móesten Elkaar 
omhelzen, kussen of een hand geven 

was ineens een bedreiging Iedereen 
moest flinke afstand tot elkaar bewaren, 
dat was afschuwelijk In de supermarkt 
waren allerlei schappen leeg Allerlei 
leuke dingen gingen niet meer door, 
daar werd een streep door gezet en 
niemand wist wanneer dat weer kon 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid 
terwijl er vrede was Over de hele wereld 
werden veel mensen ziek en het was 
besmettelijk... Er was isolatie, ziekte en 
paniek....Toen werd de angst pas echt!!  
En de dagen zagen er allemaal 
hetzelfde uit... En de weken duurden 
ineens veel langer... En iedereen hoopte 
dat er niet nóg meer strenge 
maatregelen zouden volgen... 
De mensen zaten vast in een film en 
hoopten dagelijks op dé held... De 
wereld was vertraagd terwijl het geen 
vakantie was, niemand had dit 
verwacht...Iedereen wist wat er 
gebeurde  
Maar de lente wist het niet en de rozen 
bleven bloeien De Magnolia stond in de 
knop De vogeltjes begonnen aan hun 
nestjes 
 
En toen... 
Het plezier van koken en samen eten 
werd herontdekt Iedereen gaf elkaar tips 
over leuke dingen die je met je kinderen 
kon doen 
Er was weer tijd om te schrijven en te 
lezen, mensen lieten hun fantasie de 
vrije loop en verveling ontsproot in 
creativiteit Sommigen leerden een 
nieuwe taal Sommigen ontdekten kunst 
Sommigen ontdekten dat ze niet écht 
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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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leefden en vonden de weg naar zichzelf 
terug Anderen stopten met onwetend 
onderhandelen Iedereen had van de 
één op de andere dag veel meer tijd 
voor het gezin Eentje sloot het kantoor 
en opende een herberg met slechts vier 
mensen Anderen verlieten hun 
vastgeroeste relatie om de liefde van 
hun leven te vinden 
Anderen boden aan om voor kwetsbare 
mensen boodschappen te doen of te 
koken Iedereen wist ineens wat een 
'vitaal beroep' was, deze mensen 
werden helden, ze werden meer 
gewaardeerd dan ooit Anderen gingen 
op afstand muziek met elkaar maken of 
zingen om op deze manier samen te zijn 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid 
en verzonnen dingen om er iets aan te 
doen 
Mensen herstelden van hun stressvolle 
leven 
Mensen die elkaar niet kenden 
begonnen spontaan een praatje met 
elkaar 
Sommigen maakten vliegers van papier 
met hun telefoonnummer erop zodat 
eenzame mensen ze konden bellen De 
overheid ging bedrijven en zelfstandigen 
helpen zodat ze niet failliet zouden gaan 
of mensen zouden moeten ontslaan 
Gepensioneerde zorgpersoneel bood 
zichzelf aan om te helpen in de Zorg Uit 
alle hoeken kwamen vrijwilligers, 
iedereen wilde iets doen Om 20:00 uur s 
'avonds gingen mensen uit allerlei 
landen klappen voor alle artsen, 
verpleegkundigen en zorgpersoneel die 
keihard aan het werk waren om in de 
zorg alles draaiende te houden 
 
Het was het jaar waarin men het belang 
erkende van gezondheid en verbinding, 

van saamhorigheid, van sociale 
contacten en misschien ook van zijn 
roeping, dit deed iets met het collectieve 
bewustzijn, dit deed iets met alle 
mensen... En de economie ging bijna 
kopje onder, maar stopte niet, het vond 
zichzelf opnieuw uit 
Het was het jaar waarin de wereld leek 
te stoppen, het jaar waarin we met 
elkaar in de geschiedenisboeken 
zouden komen...Dat wisten we allemaal 
 
En de lente wist het niet, En de bloemen 
bleven bloeien, en de bomen liepen uit 
En het werd steeds warmer En er waren 
veel meer vogels  
En toen kwam de dag van bevrijding... 
De mensen keken tv en de premier 
vertelde iedereen dat de noodsituatie 
voorbij was En dat het virus had 
verloren! Dat iedereen SAMEN had 
gewonnen!!! 
En toen ging iedereen de straat op... 
Met tranen in de ogen... Zonder 
maskers en handschoenen... 
De buurman werd geknuffeld, alsof hij 
een broer was En de wereld was mooier 
en liefdevoller geworden En de mensen 
waren humaner geworden En ze 
hadden weer waarden en normen De 
harten van mensen waren weer open, 
en dat had positieve gevolgen 
Doordat alles stil had gestaan kon de 
aarde weer ademen, ook zij was 
genezen van wat de mensen háár veel 
eerder hadden aangedaan  
En toen kwam de zomer.... Omdat de 
lente het niet wist En hij was er nog 
steeds Ondanks alles Ondanks het virus 
Ondanks de angst Ondanks de dood  
Omdat de lente het niet wist, leerde 
iedereen de kracht van het leven...

 
 
Susan Blanco (De Taalrecycler)  
"Geïnspireerd door mensen" 
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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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Bericht van uw huisarts 

Beste patiënt, 

Wij zijn terecht gekomen in een bijzondere tijd. Het Coronavirus verspreidt zich steeds 
verder en dat heeft grote gevolgen voor ons dagelijks leven. 

Graag willen wij u zo goed mogelijk informeren over wat u zelf kunt doen om het virus 
zoveel mogelijk buiten de deur te houden en de besmetting voor de mensen om u heen 
zo veel mogelijk te beperken.  

Voor iedereen geldt:  

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: 

Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, koorts (temperatuur boven 38 graden) 

• U hoeft bij deze klachten niet getest te worden 
• Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft 
• U hoeft de huisarts niet te bellen 
• Bel de huisarts wel bij koorts en steeds zieker worden of steeds 

moeilijker ademen 
  

Voor mensen ouder dan 70 of bij patiënten met minder weerstand of een 
chronische ziekte    

zoals bijv. diabetes, COPD, astma, reuma, hart- en vaatziekten, nieraandoening  

Bel de huisarts bij koorts (of een koortsig gevoel) EN hoesten of moeilijk ademen 

• Ga NIET naar de huisarts toe voordat u tel. contact heeft gehad 
• Voor kinderen gelden dezelfde adviezen als voor volwassenen 
• Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:  

• Was uw handen vaak met zeep 
• Nies en hoest in uw elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes 
• Geef anderen geen hand 

Voor actuele informatie over het Coronavirus adviseren wij u om het NOS-journaal te 
volgen of het journaal van omroep Fryslân of de volgende websites te raadplegen; 

www.rivm.nl en www.thuisarts.nl 
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Uitslag schutjassen 
  
 
6 maart 2020, 20 deelnemers 
1e winnaars: Kees van der Lei & Oene Veenstra 
2e winnaars: Aalzen Postma & René Seefat 
1e verliezers:  Eelco Drent & Geeuwke Jongsma 
2e verliezers: Fokke van Bruggen & Tjibbe Lammerts 
1e poedel: Durk van der Veen & Jan Posthumus 
2e poedel: Douwe Oosterbaan & Geert Post 
 
Tussenstand: 
1.   Berend Joustra  53 punten  
2.   Eelco Drent  43 punten 
3.   Jan Posthumus   43 punten 
4.   Fokke van Bruggen 39 punten 
5.   Geeuwke Jongsma 39 punten 
6.   Oene Veenstra  39 punten 
7.   Henk Posthumus  37 punten 
8.   René Seefat  35 punten 
9.   Aalzen Postma  34 punten 
10. Kees Stalenhoef  34 punten 
 
Doordat er voor 1 juni geen activiteiten meer worden georganiseerd, is besloten om het 
schutjassen ook te beëindigen en de laatste speelronde (gepland voor april) te 
annuleren. 
Berend Joustra stond al ruim aan kop en de kans was dan ook erg klein om hem de 
laatste ronde nog in te halen.  
Hierbij willen wij Berend dan ook feliciteren met de eerste prijs !!! 
Het schutjassen wordt hopelijk in oktober hervat. 
 

Klaverjassen in de Swingel 
 
Onderstaand de hoogste 5 van 5 maart 
 
1. Jan Beekhuizen 4425  Na 5 maart is er vanwege het Coronavirus 
2. Griet Bergsma 4404  geen klaverjassen meer geweest vandaar  
3. Hinke Taekema 3901  dat we nu noodgedwongen gaan stoppen. 
4. Jelle Bergsma 3895  Waarschijnlijk gaan we 17 september weer  
5. Jan Feitsma 3615  beginnen maar dat komt wel in de Bân.   
 
Houd afstand !!! Blijf gezond !!! Tot ziens !!!  Fijne vakantie !!! 
 
Groet 
Jelle Bergsma 
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Het was gezellig in de Wier!! 
 

Woensdag 4 maart kwamen 88 deelnemers en vrijwilligers van de Zonnebloem afd. 
Ureterp e.o. naar MFC de Wier in Ureterp voor een dinerbuffet. 
 
Na een openingswoord van onze 
vicevoorzitter Antje Berga, kreeg Bert 
Rosien van het regiobestuur het woord. 
Hij overhandigde Geke Hessels een 
oorkonde en een zilveren 
Zonnebloemspeld omdat ze 10 jaar 
vrijwilliger is bij de afdeling Ureterp e.o. 
Door Marian Doorgeest van het 
regiobestuur werd Griet Beute geëerd 
met mooie woorden, een oorkonde en 
een gouden Zonnebloemspeld, zij is al 
25 jaar vrijwilliger bij onze afdeling. 
Beide dames ontvingen uit handen van 
onze vicevoorzitter bloemen.  
Hierna werd de soep, er was keuze uit 
twee soorten, aan tafel geserveerd. 

 
De medewerkers van MFC de Wier 
hadden het warm/ koud buffet al klaar 
gezet. De meeste gasten wisten het 
buffet meerdere malen te vinden om 
hun bord te vullen. Het diner werd 
afgesloten met een dessert aan tafel. 
 
Na een gezellig samenzijn bedankte 
onze vicevoorzitter de familie De Jong 
en hun medewerkers voor de gastvrije 
ontvangst en het voortreffelijke buffet. 
Ook bedankte zij de vrijwilligers. Dankzij 
hen konden zoveel personen van deze 
avond genieten. 

 
 
Namens de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. 
Antje Berga 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      Roefeldei 
 

Sommige bedrijven hadden we nog niet eens benaderd…..Nu een aantal weken later 
hebben we moeten besluiten dat De Roefeldag dit jaar niet door kan gaan. 
 
Graag tot volgend jaar, op de Roefeldag. 
Het Roefelcommité, 
Lydia Huisman en Joke Jakobs. 
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Alle kinderen in Wijnjewoude naar één 
basisschool 

De voorbereidingen zijn gestart! 
 
Op 2 maart jl. hebben de voorzitters van de Medezeggenschapsraden van Votum 
Nostrum en It Twaspan, Ilona Jongsma en Jeroen Malewicz, en de bestuurders van 
Comprix en Adenium, Jan Veenstra en Thijs Praamstra, hun handtekening gezet onder 
de intentieverklaring tot de fusie van beide scholen. 
 

Dit betekent dat vanaf nu hard gewerkt gaat 
worden aan de vorming van een mooie, sterke 
samenwerkingsschool voor Wijnjewoude. De 
bedoeling is dat deze school in het schooljaar 
2021/ 2022 van start gaat; de school zal vallen 
onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur 
Comprix.  
De komende maanden wordt door de 
schoolteams nagedacht over de missie en visie 
van de nieuwe fusieschool en worden afspraken 
gemaakt over de werkwijze van deze school. 
 

 
Bovendien gaat een identiteitscommissie van start, bestaande uit ouders en 
leerkrachten van beide scholen. Deze commissie adviseert over de identiteit van de 
fusieschool. De fusie van de openbare en christelijke basisschool betekent dat een 
samenwerkingsschool gevormd gaat worden; in een samenwerkingsschool wordt zowel 
openbaar als bijzonder onderwijs aangeboden. De identiteitscommissie adviseert over 
de wijze waarop dit gebeurt. 
 
Alle afspraken over de fusieschool die de komende maanden worden gemaakt, worden 
vastgelegd in een Fusie Effect Rapportage (FER). Deze rapportage moet december 
2020 klaar zijn. De FER wordt voorgelegd aan beide besturen en de 
medezeggenschapsraden van de twee scholen. Als zij instemmen met deze rapportage, 
is de fusie met ingang van schooljaar 2021/ 2022 een feit! 
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Dodenherdenking 2020 

Op 16 april 1945 verscheen het eerste voorlopige nummer na de bevrijding van het 
Friesch Dagblad. In dit artikel werd er aandacht aan besteed dat de bevrijding niet 
alleen vreugde bracht, maar ook verdriet, zoals voor de familie van de in Duurswoude 
geboren Jan Welfing (zie foto). Hij stierf net voor het einde van de oorlog op 14 april 
1945 tijdens een gevecht met de Duitsers. De Welfingstrjitte is naar hem genoemd.

Omfloerste vreugde. 
Het spreekt vanzelf, dat tal van jonge 
mensen nu hun uitgelatenheid willen 
tonen. Zij willen wel een dolle streek 
uithalen. Zij hebben behoefte om eens 
op hun hoofd te gaan staan. Velen van 
hen hebben ook zo lang de publieke 
straat moeten mijden. Het is geen 
wonder, dat vele ouderen door deze drift 
worden aangestoken en ook in een 
uitbundige feeststemming komen. Maar 
laten we nu één ding bedenken. 

Er zijn tal van gezinnen, waar vandaag 
de weemoed heerst. Scherper nog dan 
anders voelt men er de afwezigheid van 
hen, die naar deze dag hebben 
verlangd, die voor de bevrijding hebben 
gestreden en die er nu niet bij zijn. Nooit 
zullen zij terugkeren, want de vijand 
heeft hen ter dood gebracht. Hun graf is 

vaak onbekend en de herinnering aan 
hun laatste afscheid bevat alleen een 
vluchtig woord in de verwarring van de 
nacht, een hoofdknik uit de verte, een 
wuivende hand voor een portierraampje. 
Zo zien, wie achterbleven, hen nu in hun 
verbeelding nog eens weer weggaan. In 
sommige huizen is daarom vandaag 
stilte. Het is, alsof de bevrijding voor hun 
besef te laat is gekomen, onherstelbaar 
te laat. 

Er zijn andere gezinnen, waar men nog 
altijd vergeefs wacht. Waar er één of 
meer worden vermist, die werden 
weggevoerd, naar Amersfoort, naar 
Duitse concentratiekampen. Komen zij 
terug? Wanneer? En in de wachtende 
kring wordt zacht gezegd: als hij er nu 
maar bij was. 

Laten wij in deze dagen van overstelpende blijdschap en 
dankbaarheid zulke gezinnen niet vergeten. Ons 
feestbetoon zal er waardiger van worden. En we zullen 
daar, waar een ledige plaats is, van ons medeleven doen 
blijken. 

Annie 

Foto Jan Welfing 24 jaar 
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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.
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Knutsel ideeën 

Daar zitten we dan met z’n allen. 
Heiten en memmen en de bern.  
Hoe hou je het gezellig, hoe blijf je bezig. 
Wij gaan wat verzinnen voor jullie. Vroeger in de tijd ver voor er tv en internet was 
vermaakten kinderen zich met eigen gemaakt speelgoed, en dat kunnen jullie nu ook 
nog. Wij leveren jullie ideeën aan, ga bezig, maak er iets moois van. Zaag, spijker en 
schroef een paar stelten in elkaar. Probeer daarop te lopen. Kijk goed naar het 
voorbeeld hoe je ze vast moet houden, anders lukt het je niet.  

Materiaal: 
Twee geschaafde panlatten 
van 2 x 3 x 250 cm. Vurenhout 
van +/- 2 cm dik, waar twee, 
vier of zes voetsteunen uit 
kunnen. Per steun twee 
houtschroeven. Houtlijm en 
verf.  

We gaan uit van stelten met 
twee voetsteunen. Ze komen 
op 25 en 50 cm vanaf de 
onderkant te zitten. Teken de 
hoogte van de steunen op de 
latten af en haal op die 
plaatsen met behulp van een 
beitel 3 à 4 mm hout weg. In de 
sleuven, die zo ontstaan, 
worden gaten geboord, waarna 
de steunen geschroefd en 
gelijmd kunnen worden. 

Nu de stelten goed gladschuren en schilderen of beitsen. 
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Een ander knutselidee is het maken van en klomp met een zeiltje.  
 

De maten van de verschillende 
onderdelen zijn afhankelijk van 
de grootte van de klomp. Eén 
ding is echter belangrijk: Het 
deel van de mast, dat boven de 
klomp uitsteekt, heeft dezelfde 
lengte als de klomp. Hoe groot 
de ronde stokjes van giek, gaffel 
en boegspriet ongeveer moeten 
zijn, ziet u op de tekening. De 
mast gaat door een gat bovenin 
de klomp en wordt door de 
bodem met een schroef 
vastgezet. De boegspriet is met 
watervaste houtlijm tegen de 
mast gelijmd. Giek en gaffel 
hebben aan het uiteinde een 
haakje, dat in een oogje aan de 
mast bevestigd wordt. Daardoor 
kan het zeil naar links of rechts 
draaien. De touwtjes aan de 
giek, die aan weerszijden van 
het scheepje worden vastgezet 
aan een oogje, bepalen hoe ver. 

Het roer bestaat uit twee onderdelen: helmstok en roerhout, die aan elkaar gelijmd 
worden met watervaste houtlijm. Het wordt op de klomp geschroefd. 
 
De kiel (een stukje blok of watervast board) wordt onder de klomp vastgezet tussen 
twee latjes of in een gleuf. In de zeilen (gemaakt van bijvoorbeeld een oud sloop) 
hoeven geen gaatjes aan de randen gemaakt te worden. Met behulp van een dikke 
naald kan de draad erdoor gestoken worden en om de mast heen gebracht.  
Een paar extra draden en een lange spijker met een vlaggetje erop maken het scheepje 
helemaal echt. Natuurlijk kan het ook nog geschilderd worden.  
 
Ga wat doen, want we zitten nog heel lang thuis. En op eigengemaakt speelgoed kun je 
trots zijn. Je bent bezig met je vader of moeder, je hebt een doel. Doe wat, hang niet 
om. Daar worden we ziek van.  
 
De redactie 
Annie 
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Samen zoeken naar een oplossing 

Ergernissen, irritaties of ruzie met uw buren? Het komt regelmatig voor. 
Het kan gaan om een opeenstapeling van relatief kleine voorvallen: 
geluidsoverlast, rommel, in de directie omgeving of een meningsverschil over het 
parkeren van auto’s in de straat. 
Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Getrainde 
vrijwilligers luisteren naar uw verhaal, zijn onpartijdig en denken met u mee. 
Buurtbemiddeling is kosteloos.   

Waar we met Buurtbemiddeling aan werken: 
• het herstellen van de onderlinge communicatie,
• het bevorderen van wederzijds respect,
• het benoemen van gezamenlijke belangen,
• komen tot afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Buurtbemiddeling werkt  stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt of kunt.  
Alle informatie blijft vertrouwelijk. Soms blijken een of twee stappen al voldoende te zijn 
om een oplossing te vinden. 

Buurtbemiddeling wordt landelijk in zo’n 300 gemeenten uitgevoerd. Scala-Welzijn voert 
Buurtbemiddeling uit in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met: 06 - 54 35 08 55 / 
0516 - 56 72 20 of via buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl  
Kijk voor voorbeelden en tips op www.problemenmetjeburen.nl  en voor een advies op 
maat op www.overlastadvies.nl   

Vrijwillige bijdrage de Bân 

Het ophalen van de vrijwillige bijdrage voor de Bân, voor degenen die altijd contant 
betalen, is voor ons niet mogelijk in verband met het Corona-virus. 

Daarom een vriendelijk verzoek aan diegenen die geen automatische incasso hebben 
afgegeven de bijdrage (richtlijn is nog altijd ca € 5,-) zelf over te maken. 
Dit kan op rekeningnummer: NL 64 RABO 0369 0651 82 ten name van Stichting 
Doarpskrante de Bân. 

Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij het mogelijk maken dat de er elke maand een Bân 
uitkomt. 

Heel veel dank. 
Redactie de Bân 
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Hoe het allemaal komt met de activiteiten van de VVV in verband met het Corona-virus 
weten we niet. Maar onderstaande activiteiten zijn voorlopig gepland. 

Rommelmarkten 
De rommelmarkt van 1 april is komen te vervallen en de rommelmarkt van 6 mei gaat 
ook niet door. Jammer maar het is niet anders.  
Onderstaande rommelmarkten staan gepland en we hopen dat deze door kunnen gaan. 
De rommelmarkten worden gehouden op het terrein bij de ODV-kantine.  
3 juni van 14.00 – 18.00 uur 
1 juli van 14.00 – 18.00 uur 
15 juli van 17.00 – 21.00 uur, extra avondrommelmarkt 
5 augustus van 14.00 – 17.00 uur 
19 augustus van 17.00 – 21.00 uur, extra avondrommelmarkt 
2 september van 14.00 – 18.00 uur 
7 oktober van 14.00 – 18.00 uur 

Avond fietsvierdaagse 
Dit is op 30 juni, 1, 2 en 3 juli (dinsdag t/m vrijdag). Inschrijving en start tussen 18.30 en 
20.00 uur bij hotel – restaurant de Stripe in Wijnjewoude. De fietsroutes zijn tussen de 
25 en 30 km. Zet deze data alvast op de kalender. We hopen dat dit evenement wel 
door kan gaan. 

Prikbord 

Dankbetuiging 
Ferrast wiene wy troch de grutte belangstelling, alle waarme wurden en moaie kaarten 
nei it ferstjerren fan ús leave mem en beppe 
Geertje Postma- Taekema 
En myn leave frou, ús leave mem en ús dierbere suster en tante 
Hilly Renkema- Postma 
It is foar ús net mooglik om jimme allegearre persoanlik te betankjen foar it meilibjen yn 
welke foarm dan ek, mar it hat ús tige goed dien. 

Famylje Postma 
Famylje Renkema 

Wynjewâld, maart 2020. 
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Dorpssteunpunt 

Beste dorpsgenoten, 

Ook in deze periode van onzekerheid en sociale onthouding is het Dorpssteunpunt 
bereikbaar voor u.  
We zijn nu niet op woensdagochtend in de Swingel aanwezig, maar u kunt ons bellen 
voor een praatje, ook voor hulpvragen blijven wij bereikbaar.  
Ons telefoonnummer: 06 125 486 83 
Ons mailadres: dspwijnjewoude@gmail.com 

Een groet van de vrijwilligers van het Dorpssteunpunt, 

Appie de Haan         Aldert Voolstra 
Martje Seefat              Joop Witlox 
Grietzen van der Woude          Alie Blaauwbroek 

Zomerspelfeest 

Deze zomer gaan we vanuit Werkgroep Kom erbij een Zomerspelfeest organiseren. 
Ondertussen zijn ook ODV en GV LONGA aangeschoven in het proces. 
Als het Coronamonster op tijd zijn biezen heeft gepakt, gaan we er voor!!! 

Wanneer: woensdag 12 augustus 
Hoe laat: 10.00 uur – 14.00 uur 
Voor wie: Alle leerlingen van groep 3 t/m groep 8 van It Twaspan en Votum 

Nostrum van het komend schooljaar 2020/2021 
Thema: Piraten 

Kennen jullie Woeste Willem? 
Hij is al lang met pensioen, maar hij was een piraat! 
Zijn verhalen zitten vol met schatten, zeemeerminnen en zeemonsters en hij speelt 
zeeroverliedjes op zijn harmonica. 

Denk je dat je je in de zomervakantie en dan met name de 12de augustus gaat vervelen, 
noteer dan deze dag in je agenda. We zoeken spelbegeleiders, groepsbegeleiders, 
koffie/thee en limoschenkers, muzikanten op harmonica, ijsjesuitdelers en broodsmeerders 
en we zoeken vrolijk publiek!! 

We houden jullie op de hoogte. 
De Zomerspelfeest commissie. 
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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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Een beetje vreemd 

Een beetje een vreemde ledenvergadering van de WEN-coöperatie afgelopen 9 maart. 
Wijnjewoude Energie Neutraal is als Coöperatie een 5-tal jaren geleden opgericht met 
als doelstelling Wijnjewoude in het jaar 2025 energie-neutraal te krijgen. Er zijn plannen 
en er wordt gewerkt aan plannen om die doelstelling te bereiken, die zeker haalbaar zijn 
wanneer Wijnjewoude mee kan doen als deelnemer in de Proeftuin Aardgasvrije Wijken. 

Alle aanwezigen waren lid van de 
coöperatie neem ik aan. Tijdens de 
vergadering kwam het mij voor dat niet 
alle leden achter de doelstelling van de 
coöperatie staan en dat is toch een 
beetje vreemd, waarom ben je dan lid. 
Dat er aan- en opmerkingen zijn over de 
plannen is een goede gang van zaken 
en juist daarom en daarvoor zijn leden-
vergaderingen bedoeld en belangrijk. 
Hier kun je als lid betere ideeën en 
plannen inbrengen om toch die 
doelstelling te bereiken. 
Het plan om de overbodig geworden 
rioolzuivering aan de Tolleane te 
hergebruiken en om te bouwen als 
Mono-mestvergister zou prachtig zijn 
om dat verwezenlijkt te krijgen. 
Wanneer dat zonder stank- en 
geluidoverlast mogelijk is zou het 
helemaal geweldig zijn. Het is een 
gedegen onderzoek naar en of het kan 
meer dan waard. Dat de bewoners van 
Klein Groningen niet staan te juichen bij 

dit plan is wel te begrijpen, maar het op 
voorhand verwerpen en niet willen is 
niet zo coöperatief. Hopelijk denkt en 
onderzoekt Klein Groningen op een 
positieve manier mee. 
Aan wat meer verkeer op de Tolleane 
zal niet ontkomen kunnen worden. Maar 
zo zijn er wel meerdere plekken in ons 
actieve dorp waar sommigen wel eens 
wat last van zullen ondervinden en zich 
een beetje aan ergeren. Bijv. ‘s avonds 
bij de Swingel, de kerk, het voetbalveld 
of bij de scholen etc. 

Ooit bij het plannen maken van het  
iD0P (integraal Dorps Ontwikkeling 
Plan) en daarna de plannen rondom het 
verplaatsen van de N381 heeft het hele 
dorp zich sterk gemaakt om de 
verwaarloosde zuivelfabriek uit de kern 
van Klein Groningen op te pimpen of 
weg te krijgen. 
Het laatste is gelukt mede dankzij de 
inzet van mensen uit heel het dorp. 

Wat betreft het al concrete plan van het zonnepanelenpark waren er ook afwerende 
geluiden te horen. Eveneens een beetje vreemd om daar als lid tegen te zijn. Er is 
vanuit geen enkele woning in de omgeving, behalve dan de woning waarbij het terrein 
hoort, dat rechtstreeks uitziet op het park. De wat wantrouwende en negatief 
overkomende vragen en opmerkingen bepaalden een beetje de sfeer. Weinig of 
eigenlijk geen positief kritische opmerkingen werden naar voren gebracht. 
Met het begrip in mijn achtertuin wordt wel extra veel ruimte en zeggenschap gecreëerd.  
Stel dat iedere inwoner dergelijke rechten zou gaan claimen dan is het onmogelijk voor 
wie dan ook iets te ontwikkelen en/of te ondernemen in ons dorp. 

Petje af voor de mensen achter WEN die alles in het werk stellen en iedereen op een 
open wijze bij hun plannen willen betrekken en alle ruimte geven mee te denken en 
praten. Dit om een breed draagvlak te creëren. De gouden kans om deel te nemen aan 
de Proeftuin Aardgasvrije Wijken, laten we toch als Wijnjewoudsters niet over het net 
vliegen.                                                                                                                              
Een meelevend lid van het WEN, 

Durk v/d Veen. 
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 

Als je kok bent en je gaat met vrienden uit eten, dan kun je er prat op gaan, dat de vraag 
“jij bent kok, wat vind jij van dit gerecht” wordt gesteld. Mijn antwoord zal altijd positief 
zijn, het is niet fijn een collega af te vallen. En eten we bij vrienden thuis, dan is het 
antwoord hetzelfde, maar dan wil ik nog wel eens vertellen hoe wij dat op ons werk 
maken. Onlangs zaten we met z’n tienen aan tafel en iedereen had een gerecht 
gemaakt. Wat een veelzijdigheid aan variatie en smaak hadden we in één buffet. 
Hedendaagse, maar ook gerechten zoals onze moeder het al maakte, streelden onze 
tong. 
Ik heb een leuk menuutje uit dit buffet bij elkaar gezocht en wil dat graag met jullie 
delen. 
 
Tomaten pastinaaksoep 
600 gram (Roma) tomaten 
2 pastinaken 
2 tenen knoflook 
5 cm verse gember 
Blikje tomatenpuree 
2 bouillonblokjes 
Fruit de ui, blokjes pastinaak, knoflook en stukjes gember in een scheutje olijfolie. 
Voeg de tomatenpuree toe en laat ze 2 minuten meebakken. 
Voeg één liter water, de stukjes tomaat en bouillonblokjes toe. 
Laat de soep 20 minuten zachtjes koken. 
De soep pureren met een staafmixer. 
 
Broccoli-kip ovenschotel. 
1 el boter en 1 el olijfolie 
500 gr kippendijfilet 
2 struiken broccoli 
1 ui 
Bakje champignons 
1 pot aardappel anders tuinkruiden-knoflook 
5 el mayonaise 
1el curry madras 
Geraspte kaas 
Verwarm de oven op 160 graden 
Broccoli in kleine stukjes snijden en vijf minuten koken. Na vijf minuten in een vergiet 
doen en onder stromend koud water houden. Goed laten uitlekken. De kippendijfilet in 
kleine stukjes snijden. De boter en olie in een koekenpan bruin laten worden en de 
kippendijfilet hierin aanbraden. De ui erbij en fruiten en als laatste de in stukjes 
gesneden champignons erbij. Als alles bruin is, het overtollige vocht eraf gieten. In een 
ovenschaal het kip-ui en champignons-mengsel doen, daarop de broccoli. De pot 
aardappelanders in een schaal doen en mengen met de mayonaise en de curry madras. 
Dit mengsel over de broccoli verdelen en daarop de gerapte kaas verdelen. In de 
voorverwarmde oven zetten. Na ongeveer een half uur is het klaar. 
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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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Beppe Gees pudding mei koekjes. 
Men neme…… 
9 el. Custardpoeder 
6 el Suiker 
1 lt. Melk 
15 meelkoekjes 
Aardbeienjam 
Custardpoeder vermengen met de suiker 
Bijna een liter melk koken, restant liter melk overgieten bij het mengsel van custard en 
suiker, goed glad roeren. 
Intussen, als de melk opstaat, koekjes besmeren met een laagje jam. 
Als de melk bijna kookt, het mengsel van custard/suiker en melk toevoegen aan de 
gekookte melk. 
Gas naar beneden draaien en blijven roeren tot het een glad, lobbig mengsel is 
geworden.  
Nu de, met aardbeienjam besmeerde koekjes, om en om met de pudding in een 
gietvorm gieten en laten opstijven in de koelkast. 
 
Siebo 
 

 
5 mei 2020, herdenken en vieren  

75 jaar bevrijding  
 
Uit voorgaande publicaties was het u bekend dat het comité Wijnjewoude 75 jaar 
bevrijding, diverse vrijwilligers en verenigingen, druk waren met de voorbereiding van 
een passend bevrijdingsfeest. 
 
De ontwikkelingen ten aanzien van 
Corona brengen met zich mee dat in 
redelijkheid niet mag worden verwacht 
dat de geplande feestactiviteiten door 
kunnen gaan. Het comité heeft overleg 
gevoerd met de Gemeente Opsterland 
en de vereniging voor Plaatselijk Belang 
en kan niet anders dan besluiten om alle 
beoogde activiteiten af te gelasten. 
 

In hoeverre op één of andere wijze op 4 
mei (dodenherdenking) of 5 mei 
(bevrijding) nog op een bepaalde manier 
aandacht krijgt, moet in de maand april 
nog blijken. Het beleid van het nationaal 
comité 4/5 mei speelt hier ook een rol. 
Wellicht zal later in het jaar nog 
aandacht worden besteed aan 
herdenking en viering.

 
Het comité Wijnjewoude 75 jaar bevrijding spreekt zijn dank uit aan al diegenen die zich 
tot dusver hebben ingespannen om de voorbereiding van het bevrijdingsfeest mogelijk 
te maken. 
 
Comité Wijnjewoude 75 jaar bevrijding 
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Kinderopvang Esther  

 
Wat een bizarre periode hebben we met elkaar achter de rug. Op 16 maart gingen alle 
scholen dicht net zoals de kinderopvang (peutergroepen, dagopvang en BSO). Op deze 
manier leveren we met elkaar een bijdrage aan het remmen van de verspreiding van het 
virus. 
 
Achter de schermen is er direct contact geweest met de gemeente, scholen en andere 
kinderopvanglocaties in Opsterland. Met elkaar is er een noodplan kinderopvang 
opgesteld en in werking gebracht. In dit plan staat beschreven hoe de noodopvang 
binnen Opsterland is geregeld.  
 
In het noodplan van de gemeente Opsterland is o.a. het volgende vastgesteld: 
• Peutergroepen blijven deze periode gesloten. 
• Kinderopvang Buitenleven (Wijnjewoude) is open en valt onder de 24 uurs 

noodopvang van Opsterland. 
• BSO De Telle (Wijnjewoude) en BSO De Bôge (Hemrik) zijn geopend (onder 

schooltijd worden kinderen op hun eigen school door een leerkracht opgevangen, 
daarna is de opvang bij de BSO). 

• Andere locaties die in Opsterland geopend zijn kunt u vinden op de website van de 
gemeente. 

 
Werkt u in een vitale functie dan is er de mogelijkheid tot opvang op een aantal locaties 
in Opsterland. Deze opvang is er ook voor uw kinderen als u anders geen klant bent bij 
de kinderopvang. Werkt u in een vitale functie en heeft u opvang nodig dan horen wij dit 
graag. Op de website van rijksoverheid is de lijst te vinden met de broepen die in 
aanmerking komen. Twijfelt u of u voor opvang in aanmerking komt of heeft u andere 
vragen rondom opvang van kinderen wij helpen u graag.  
Website: www.kinderopvangesther.nl  e-mail: kinderopvangesther@outlook.com / 
telefonisch 06 - 30 28 31 89. 

Leuke tips 
 

Leuke tips om extra te lezen met de kinderen, de onderstaande websites hebben beide 
een leuke actie:  
• https://devoorleeshoek.nl/ (altijd gratis met bieb abonnement en nu voor iedereen 

gratis) 
• https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/ (Vanaf vandaag elke week 10 digitale 

kinderboeken en luisterboeken voor 1ct per stuk) 
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Hervormde Gemeente 
 
 
In verband met de corona crisis kunnen deze maand geen diensten in de kerk bezocht 
worden. Wilt u of jij een dienst meekijken verwijzen wij naar: 
https://hervormdegemeentewijnjewoude.nl/kerkdiensten/ 
Hier wordt elke zondag een dienst uitgezonden.  

 
              Volleybalvereniging DWS 

 
Beste Volleybalvrienden, 
 
Nevobo stopt alle lopende competities. 
In deze onzekere tijd, krijgen we steeds meer het besef van de gevolgen dat het 
Corona-virus heeft op onze gezondheid. Alle trainingen en wedstrijden zijn momenteel 
stil gelegd om de verspreiding van dit virus tegen te gaan. Dit betekent voor DWS dat 
alle resterende competitiewedstrijden komen te vervallen. De Nevobo inventariseert 
momenteel de verschillende scenario’s met betrekking tot promotie/degradatie voor de 
competities van aankomend volleybalseizoen. 
Wij als bestuur vinden het spijtig dat het volleybalseizoen zo tot een abrupt einde is 
gekomen. Voor nu kijken we vooral uit naar het nieuwe volleybalseizoen waarin wij 
graag weer sportief en gezamenlijk hopen te gaan sporten. 
 
Ledenvergadering wordt verplaatst. 
De ledenvergadering die altijd aan het einde van het volleybalseizoen gepland staat, 
wordt nu verplaatst. Wij hopen dat dit begin september kan plaats vinden. Hierover 
worden de leden per mail/whatsapp op de hoogte gehouden.  
 
DWS-dames 1 shirtsponsor. 
Even voorstellen, dit zijn de dames van DWS 
Dames 1. Zij spelen 2de klasse in de 
damescompetitie. Zij spelen sinds dit seizoen 
in nieuwe wedstrijdtenues! Wij zijn erg blij met 
Hoveniersbedrijf MF Veenstra te 
Wijnjewoude als sponsor! Bedankt! 
 
 
 
 
 
 
Mededeling 
- De jaarlijkse enquête voor de competitie leden wordt per mail verstuurd.  
 
Het bestuur 
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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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Tennissen 2020?? 

 
Ook wij hebben bij de tennisclub natuurlijk last van het coronavirus. Via een schrijven 
van de KNLTB hebben we gehoord dat de tennisparken voorlopig niet open mogen 
gaan in Nederland; dus ook niet in Wijnjewoude. 
 

 
 
We hadden het plan om op zaterdag 21 maart de banen weer speelklaar te maken. 
Vanwege de zachte winter was het niet nodig geweest de netten en de lijnen van de 
banen af te halen. Een paar uurtjes werk en we zouden weer kunnen tennissen. 
Maar ja…… 
 
Voorlopig is alle tennissen uitgesteld totdat er een einde komt aan het verbod. Dat 
betekent voorlopig niet spelen, niet lessen, geen competitie en geen andere activiteiten 
op de banen. We hebben een hangslot op het toegangshek gedaan. Het is niet anders 
Mochten er veranderingen komen in het beleid, dan hoort u van ons. 
 
Namens het bestuur, 
Geert van der Veen 
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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. 






