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Van de redactie 
 
 
Redactie "de Bân" 
Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 
Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 
Lammert Bouma, Petersburg 25 tel: 48 14 57 
Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 
Gerda Westerhof, Merkebuorren 14  
 
 
Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. 
 
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 6 april 2019. 
De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net 
 
Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? 
Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 
11, via e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 30 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 
 
  

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“Elsekatsjes  
om ‘e toer” 
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Ledenvergadering 26 maart 
Op dinsdag 26 maart zal de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang 
plaatsvinden. De agenda en stukken voor deze avond vindt u in deze Bân, na deze 
berichten. 
 
Vacature 
Je zit vol goede ideeën waarmee van 
jouw geliefde Wijnjewoude een nóg 
leuker dorp gemaakt kan worden om te 
wonen, werken of verblijven. Maar 
verder dan je naaste omgeving kom je 
niet met het delen van deze ideeën. Je 
bent bovendien druk met werk, sport en 
je sociale leven, dus veel tijd om je 
plannen verder uit te werken heb je ook 
niet. Toch knaagt het wel aan je omdat 
je vanwege je enthousiaste instelling je 
toch graag wilt inzetten voor het dorp. 
Je hebt nog wel een avondje per maand 
tijd over maar mist de gelijkgestemden 
en de juiste contacten om echt concrete 
stappen te zetten. 
Wanneer je je hierin herkent of wanneer 
je iemand kent die jou elke keer verveelt 

met zijn of haar praatjes met kansen 
voor Wijnjewoude, hebben wij goed 
nieuws voor je! Er is namelijk een 
vacature in het bestuur van Plaatselijk 
Belang. Dé kans om je samen met de 
andere enthousiaste bestuursleden in te 
zetten voor Wijnjewoude. Ben je 
geïnteresseerd in deze vacature of wil je 
er meer over weten, stuur dan een 
mailtje naar pb@wijnjewoude.net of bel 
naar 06-18724514.  
 
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) 

 
Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang  
Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt leden en 
belangstellenden uit voor de ledenvergadering op: 
 
Datum:  dinsdag 26 maart 2019 
Tijd:  20.00 uur (vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar) 
Plaats:  MFC De Swingel  
 
Agenda 
1. Opening en terugblik door voorzitter Grietje Rooks 
2. Mededelingen 

Verslag van de werkgroep Verkeer en Veiligheid 
3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 27 maart 2018 

De notulen staan op www.wijnjewoude.net onder Plaatselijk Belang. Ook liggen ze 
vanaf 19.30 uur ter inzage in de zaal 

4. Jaarverslag van de secretaris (zie de Bân)  
5. Jaarverslag van de penningmeester (zie de Bân) 
6. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid 
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7. Bestuursverkiezing 
Aftredend: 
− Frits van der Meulen. Aline Stroetinga is bereid gevonden de vrijkomende plaats in 
het bestuur in te nemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de 
vergadering melden bij de secretaris. 
− Jeannette van der Molen. Voor deze vrijgekomen plaats staat nog een vacature 
open. Belangstellenden kunnen contact opnemen via pbwijnjewoude@gmail.com of 
06-18724514 (ook voor meer informatie over de vacature). 
− Grietje Rooks. Wietske Engwerda is bereid gevonden de vrijkomende plaats in het 
bestuur in te nemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering 
melden bij de secretaris   

8. Rondvraag  
9. Pauze 
10. Ontspannende activiteit 
11. Sluiting 
   
Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude 
Martin de Vries, secretaris 
 
Jaarverslag 2018/2019 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. Gelukkig is de bereidheid van de inwoners van 
Wijnjewoude om op welke manier dan ook een steentje bij te dragen aan dit doel enorm 
groot. Hier is Plaatselijk Belang de inwoners enorm dankbaar voor. 
 
Door waar mogelijk de inwoners te 
betrekken bij het bedenken en uitvoeren 
van plannen wordt bovendien gepoogd de 
betrokkenheid te vergroten en te werken 
naar een plan dat kan rekenen op een 
zo´n groot mogelijk draagvlak onder de 
betrokkenen. Om die reden was 
Plaatselijk Belang erg blij met de respons 
op de dorpsspiegel die dit jaar weer is 
geweest. Doordat een aantal uitkomsten 
nog nader onderzocht moest worden heeft 
het even geduurd voordat Plaatselijk 
Belang de definitieve uitkomst van de 
dorpsspiegel mocht ontvangen. Deze 
uitkomst is begin 2019 in bezit van 
Plaatselijk Belang gekomen. Een speciale 
werkgroep zal deze uitkomsten 
analyseren en aan de hand van haar 
bevindingen een ontwikkelagenda 
opstellen. Zodra hier meer over te 
vertellen is zal dit uiteraard met het dorp 
worden gedeeld. 
 
De nieuwe inrichting van Klein Groningen 
is een project waar Plaatselijk Belang het 

afgelopen jaar nauw bij betrokken is 
geweest. Het is een project waar al jaren 
voorbereiding in zit en wat nu in de 
afrondende fase terecht is gekomen. Maar 
bovenal is het een project dat past in de 
visie van Plaatselijk Belang: samen met 
de betrokken inwoners toewerken naar 
een breed gedragen plan om de 
leefbaarheid te vergroten. In de 
werkgroep waar onder andere ook nog de 
gemeente is vertegenwoordigd, zijn 
verschillende visies, ideeën en 
uitwerkingen uitgebreid besproken en het 
resultaat hiervan is al goed zichtbaar aan 
het worden. De energie en tijd die de 
werkgroepleden hierin hebben gestoken is 
bewonderenswaardig en ligt aan de basis 
van het mooie resultaat.  
 
Met de herinrichting bij Klein Groningen is 
een stukje geschiedenis verloren gegaan: 
haar glorie was ze al enigszins kwijt maar 
de zuivelfabriek is nu helemaal 
afgebroken. Aan de andere kant is er het 
afgelopen jaar ook een stukje 
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geschiedenis bij gekomen in de vorm van 
een nieuwe dorpsfilm. De film is op een 
aantal drukbezochte avonden in première 
gegaan en geeft een prachtig beeld van 
het Wijnjewoude van nu. De film is het 
resultaat van een jaar lang filmen in het 
dorp, uiteraard bij de bijzondere 
gebeurtenissen maar ook bij gewone 
dagelijkse dingen. Dit stukje toekomstige 
geschiedenis, inclusief het nieuwe 
dorpslied, ligt in de vorm van een DVD 
inmiddels bij heel wat huishoudens in de 
kast.  
 
Na de afgelasting van vorig jaar kon dit 
jaar het Midjier festival gelukkig wel 
plaatsvinden. Waar eerder het weer de 
spelbreker was, was er nu geen wolkje 
aan de lucht en konden zowel de binnen 
als buiten de activiteiten gewoon 
doorgaan. 24 uur lang werd er van alles 
georganiseerd met maar 1 doel: zoveel 
mogelijk geld en voedsel ophalen voor de 
voedselbank. De hartverwarmende inzet 
van zowel de organisatie als de 
dorpsgenoten heeft geleid tot een 
geweldig resultaat.  
 
Het mooie weer tijdens Midjier bleek de 
voorbode van een lange en vooral droge 
zomer. Een verder rustige zomer, tot de 

rust opeens verdween. Brand maakte een 
einde aan het bestaan van de supermarkt 
in ons dorp. Even voor de brand werd op 
een speciaal daarvoor georganiseerde 
avond nog input van het dorp gevraagd 
om de supermarkt nieuw leven in te 
blazen, maar helaas konden alle ideeën 
die op deze avond naar voren werden 
gebracht niet meer uitgevoerd worden. 
Een aantal betrokken inwoners besloot 
vrijwel direct om niet af te wachten wat er 
zal gaan gebeuren en is een werkgroep 
begonnen met als doel het bepalen of er 
draagvlak is voor een nieuwe supermarkt 
in het dorp en als dit draagvlak er is te 
proberen deze supermarkt er te laten 
komen. Het draagvlak is er en het proces 
om een nieuwe supermarkt in 
Wijnjewoude te krijgen loopt nog.  
 
2018 kon met goed nieuws worden 
afgesloten toen bekend werd dat 
Kabelnoord het buitengebied van 
Wijnjewoude zal gaan voorzien van 
glasvezel. Minimaal 60% van de 
aangeschreven adressen moest zich 
hiervoor minimaal aanmelden en dat 
percentage werd, mede dankzij een 
enorme inzet van de vrijwilligers, met 
name in de laatste weken van de 
inschrijving, ruimschoots gehaald.  

 
Naast bovengenoemde punten zijn er veel meer zaken die het afgelopen jaar de aandacht 
van Plaatselijk Belang hebben gehad en nog steeds hebben. Zoals onder andere 
ouderenhuisvesting, de samenwerking van de scholen, WEN, het verkeer, Kom Erbij.  
 
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit: 
Naam Taak/functie/aandachtsgebieden 
Grietje Rooks Voorzitter / lid DB, contact PB’en Opsterland (informeel), 

Klein Groningen  

Theo van Linde (2019) 
Vicevoorzitter / lid DB, Klein Groningen, ouderenhuisvesting / 
Elkien, gemeentebedrijf, coördinatie evenementen-
terrein/muziekkoepel 

Martin de Vries Secretaris/ lid DB, verkeer (overgedragen aan Sybren), 
info de Bân 

Frits van der Meulen  AED, jongeren  

Auckjen Weidema 
 

Kom Erbij, sociaal cultureel werk, Timpaan, samenwerking 
scholen (met Auckjen/Janny), dorpsbudget/ festival en muziek 
(met Grietje) 

Albert van der Velde 
 

Dorpsfilm, glasvezel, recreatiebevordering, contacten 
ondernemersvereniging, document dorpsvisie 

Jeannette van der Molen Dodenherdenking, ‘gastvrouw’ vergaderingen 
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Harry Blaauwbroek 
(2022) 

Penningmeester, gemeentebedrijf, dorpsbudget/ festival en 
muziek, ouderenhuisvesting / Elkien 

Sybren de Boer (2024) Verkeer (overgenomen van Martin), aspirant lid DB 
 
 
 
 
 
 
  

Inloopspreekuur PB: maandag 11 maart van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel.  
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Twee koren geven concert 
 
Noord-Nederlands Jagerskoor “Prins Hendrik” o.l.v. Feike van Tuinen en Christelijk 
Gemengde Zangvereniging “Looft den Heer” o.l.v. Annemarie Bax geven samen op 22 
maart een concert. 
 
Beide koren zijn al weken aan het oefenen om er een mooi concert van te maken. Er is 
voor een gevarieerd repertoire gekozen. Van de volgende componisten worden er 
stukken ten gehore gebracht: 
Gounod, Schubert, Bortnjanski, Rathbone, Silcher, Mendelsohn-Bartholdy, Von Weber, 
Eppie Dam en Jan de Jong enz. Ook worden er stukken gezongen die door Feike van 
Tuinen en Annemarie Bax bewerkt zijn. 
 
Datum: 22 maart  2019 
Locatie: Sintrumtsjerke, Herenweg 72, Donkerbroek 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Toegang is vrij. Na afloop is er een collecte. 
Mogen we u op deze avond begroeten? 
 
 
 
 

Fries Mannen Ensemble 
 
In de kerkdienst van zondagmiddag 17 
maart gaat het Fries Mannen Ensemble 
voor ons optreden. Het Fries Mannen 
Ensemble is een solistenmannenkoor, 
opgericht in de zomer van 2008 en staat 
o.l.v. dirigent Jan Brens. De mannen 
komen uit verschillende plaatsen. Ze 
zingen religieuze liederen en worden 
regelmatig gevraagd om medewerking 
te verlenen aan kerkdiensten. Hun 

intentie is dat ze Gods liefde en warmte 
over willen dragen op andere mensen 
door hun zang. 
 
De dienst begint om 13.45 uur en wordt 
gehouden in de kerk van Duurswoude.  
Voorganger is Michel van Heijningen. U 
wordt van harte uitgenodigd. 
 
De activiteitencommissie 

 
 
 
 

De betekenis van de christelijke doop 
 
Zondagmiddag 3 maart is er in de hervormde kerk van Duurswoude tijdens de 
maandelijkse leerdienst aandacht voor de betekenis van de christelijke doop. De vraag 
staat centraal: wat betekent het om gedoopt te zijn of te worden? Iedereen die ooit 
gedoopt is of een doopwens heeft voor zichzelf of voor een ander is van harte welkom. 
De dienst is vrij toegankelijk en begint om 13.45 uur. Het kerkgebouw is te vinden aan 
het Breeberchspaed te Wijnjewoude. Meer informatie is te vinden op 
www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl 
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Dorpsbudget 2019 
 
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, bestaande uit Sybout Posthuma Linthorst, Ruurd van der 
Woude, Henk van Straten en vanuit Plaatselijk Belang Auckjen Weidema en Harry 
Blaauwbroek, zullen de aanvragen beoordelen vanuit de vastgestelde criteria vanuit de 
gemeente en middels de richtlijnen die de werkgroep heeft opgesteld. Gewerkt wordt 
met een standaardaanvraagformulier. Voor 2019 heeft Wijnjewoude een bedrag van     
€ 4.116,-  ontvangen van de gemeente. Dit bedrag is opgebouwd uit een basisbedrag 
van € 2.500,- verhoogd met een bedrag van € 0,80 per inwoner. 
 
Wat moet u doen om in aanmerking 
te komen voor een bijdrage? 
U gaat naar www.wijnjewoude.net en 
klikt door naar Plaatselijk Belang. U 
vindt daar onder het kopje dorpsbudget 
het (standaard) aanvraagformulier. 
Hierop kunt u in het kort omschrijven 
voor welk project of activiteit u het geld 
wilt gaan besteden. 
 

Wanneer moet de aanvraag binnen 
zijn? 
De aanvraag moet uiterlijk 13 april 2019  
binnen zijn. Mocht u vragen hebben dan 
kunt u deze stellen via 
pb@wijnjewoude.net of bellen met 
Ruurd van der Woude, via 
telefoonnummer 0516-481391 of 06-
30414910. 

 
 

Verantwoording werkgroep Dorpsbudget 2018 
 
Door werkgroep ‘Dorpsbudget’ is het afgelopen jaar gewerkt met een standaard-
aanvraagformulier en met de vastgestelde criteria vanuit de gemeente. De 
binnengekomen aanvragen zijn door de werkgroep beoordeeld. Deze uitkomst is 
teruggekoppeld naar de aanvragers en de financiële afhandeling vond plaats via de 
penningmeester van Plaatselijk Belang. 
 
Financiële verantwoording: 
Ontvangen 2018 Uitgaven 2018 
Gemeente Opsterland 
Over dorpsbudget 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal in kas 
Restant 2018 

€ 4.128,80 
€ 1.398,80 

 
 
 
 
 
 
 

_________ 
€ 5.527,60 
€ 3.111,24 

 
 

Hynstedei 
Pubquiz 
Bijdrage speeltuin Loksleane 
Bijdrage speeltuin Nije Buurt 
Onkosten 4 mei-viering 
Gem. vergunning Midjier 
Lichtjesavond 
Familiedag ODV 
Burendag De Witte Zwaan 
Free Running de Swingel 
 
Totaal uitgaven 

€ 200,00 
€ 38,55 

€ 500,00 
€ 500,00 
€ 130,00 
€ 155,40 
€ 480,09  
€ 200,00 

€ 75,00 
€ 137,32 

_________ 
€ 2.416,36 
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Toezeggingen liggen er nog voor:  
 Speeltuin te Nijenhuiswei: € 500,00 
 Speeltuin Votum Nostrum: € 500,00 
 
Het bedrag van deze toezeggingen ad € 1.000,00 zal binnenkort worden overgemaakt 
naar de begunstigden. Het dan nog resterende bedrag van € 2.111,24 gaat over naar 
het dorpsbudget van 2019. 
 
 
 

Budget Festival en Muziek 2019 
 
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 en het resterende geld beschikbaar was gesteld aan 
Plaatselijk Belang voor activiteiten die voldoen aan de doelen zoals deze beschreven 
stonden in de statuten van de eerder genoemde stichting. 
 
De stichting Willedei Wynjewâld had in 
haar statuten het volgende omschreven: 
“het organiseren van een of meer 
festivals in Wijnjewoude, met behulp 
van vrijwilligers, waarbij buiten op straat 
en/of binnen zang, muziek, toneel, 
cabaret, theater, gym enz. opgevoerd 
wordt en het zich ook presenteren van 
andere verenigingen, organisaties en 
bedrijven”. 
 
Om in aanmerking te komen voor een 
bijdrage uit het budget Festival/Muziek 
dient uw aanvraag te voldoen aan de 
volgende criteria: 
 Het budget moet worden ingezet 

voor activiteiten die bijdragen aan de 
leefbaarheid en de saamhorigheid 
binnen het dorp. 

 De activiteiten dienen laagdrempelig 
te zijn en te worden georganiseerd 
door inwoners uit Wijnjewoude voor 
de inwoners van Wijnjewoude en in 
principe dient de toegang gratis te 
zijn. 

 De activiteiten waarvoor het budget 
Festival en Muziek wordt ingezet 
mogen geen structureel karakter 
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 in het 
kort omschrijven voor welke 
activiteit(en) u het gevraagde geld wilt 
gaan besteden. 
 
Wanneer moet uw aanvraag binnen 
zijn 
De aanvraag moet uiterlijk op 13 april 
2019 binnen zijn. Mocht u vragen 
hebben dan kunt u deze stellen via 
pb@wijnjewoude.net of bellen met 
Ruurd van der Woude, telefoonnummer 
0516-481391 of 06-30414910. 
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Verantwoording van de werkgroep  
Festival en Muziek in 2018 

 
Door de werkgroep bestaande uit Sybout Posthuma Linthorst, Ruurd van der Woude, 
Henk van Straten en vanuit Plaatselijk Belang Auckjen Weidema en Grietje Rooks is het 
afgelopen jaar gewerkt met een standaard aanvraagformulier voor het vrijgekomen geld 
vanuit de opgeheven stichting Willedei Wynjewâld. 
 
In het afgelopen jaar hebben we een aanvraag voor dit budget binnengekregen en deze 
aanvraag bedroeg maar een klein gedeelte van het beschikbare budget. Het restant van  
2018 blijft derhalve staan en gaat, volgens de vastgestelde afspraken, mee naar 2019. 
 
 
Financiële verantwoording  muziek en festival  2018 Wijnjewoude 
 
Beschikbaar 2018 
Bestedingsruimte 2018: € 1.066,42 
Restant 2017:   € 278,92 
Restant 2018:   € 762,57 

Uitgaven 2018 
Vergunning Kryst Koepel: € 50,90 
Concert Nocht en Wille: € 252,95 
 
Totaal uitgaven:  € 303,85 

 
Het  bedrag € 1041,49 gaat volgens de vastgestelde afspraken mee naar 2019.  
 
 
 
 

Mindfulness (yoga), dans en stilte 
 
Zou je hier wel meer over willen weten? 
Of onderzoeken of mijn aanbod (www.joycederozario.nl) op dit gebied iets voor jou kan 
betekenen?  
Kom dan gerust langs… 
 
Zaterdagmiddag 9 maart: OPEN MIDDAG!  
 
Tijd: van 13.30 – 16.30 uur ben je van harte welkom om de sfeer te proeven, kennis te 
maken, je te oriënteren, je te laten informeren en/of voor deelname aan een 
mindfulness-proeverij. 
 
Plaats: Zaaltje op het erf en aan de bosrand van de familie Droogh, de Finne 5 te 
Wijnjewoude. 
 
Info: Voor meer informatie, het programma en/of aanmelding kun je bellen naar  
Joyce de Rozario (06-15321015) of een mail zenden naar joyderoza@gmail.com 
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WEN Stap voor Stap 
 
Politiek debat op ‘Energiepark WEN’ 
Maar liefst 10 provinciale partijen gingen 20 februari met 
elkaar in debat. Thema was de positie van lokale 
energiecoöperaties bij de energietransitie. De lijsttrekkers 
werd gevraagd of en hoe zij WEN als burgerinitiatief gaan 
ondersteunen. 
 
Dit boeiende debat speelde zich af in 
het gebouwtje op het Energiepark WEN 
waarbij Bouwe de Boer, de Friese 
Energiecommissaris, de leiding had. De 
WEN voorzitter benadrukte het belang 
van het initiatief van onderop waarbij het 
dorp met elkaar uitvogelt en besluit wat 
zij graag wil realiseren. Als 
inspiratiebron werd een 
voorbeeldtekening getoond hoe het 
Energiepark WEN er in de toekomst uit 
zou kunnen zien. Maar er is nog niets 
besloten, want in Wijnjewoude bepalen 
we samen welke kant we uit gaan. Over 
het debat zijn artikelen verschenen in de 
Leeuwarder Courant en in Sa! 
 
Kom daarom op donderdag 21 maart 
naar De Swingel. WEN houdt dan haar 
ledenvergadering waar iedereen 
welkom is. Trouwens, lidmaatschap van 
WEN kost je niets, maar zo kun je wel 
bijdragen om samen de juiste besluiten 
te nemen over een duurzame toekomst 
voor Wijnjewoude. 
 
21 maart Ledenvergadering  
Ook als je nog niet lid bent van WEN 
ben je dus welkom op 21 maart. We 
beginnen met enkele formele 
plichtplegingen, huldiging van het 200ste 
lid en een bestuurswissel. Maar verder 
willen we deze avond vooral inzoomen 
op de vele ontwikkelingen van de 
afgelopen maanden en de plannen die 
we met elkaar kunnen maken voor de 
toekomst. De mogelijkheden voor 
exploitatie van het Energiepark WEN, 

zoals 
elektriciteitsopwekking en opslag en 
mestvergisting voor groengasproductie 
zullen de meeste aandacht vragen. Ook 
het beheer van het complex vraagt 
aandacht. Je begrijpt dat het belangrijk 
is dat veel dorpsgenoten mee gaan 
denken. En reken maar dat het een 
boeiende avond wordt. De agenda en 
meer informatie vind je twee weken 
vantevoren op www.wen.frl. De leden 
krijgen deze in hun mailbox. 
  
Dinsdag 12 maart Informatiemarkt 
Besparen  
Dit wordt een avond waarop je niet 
alleen informatie kunt shoppen over 
energiebesparing, maar ook ervaringen 
kunt delen en contacten kunt leggen 
met bedrijven die je verder kunnen 
helpen. De twee pilot-buurtteams de 
Heides en de Feart willen de kennis en 
ervaringen die zij via Buurkracht hebben 
opgedaan graag met het hele dorp 
delen, want besparen op energielasten 
wil immers iedereen wel. Rigt Bosma 
vertelde er al over in de vorige Bân. 
 
Ook WEN zet al jaren in op besparen 
dus zijn we gezamenlijk aan de slag 
gegaan.  
Zo wordt 12 maart één grote 
dynamische en energieke 
Bespaaravond waar je kunt halen en 
brengen. En zelfs als je niet de hele 
avond kunt, pik er gewoon uit wat van je 
gading is. Het programma vind je 
verderop in deze Bân.
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Programma Informatiemarkt Besparen 
 
12 maart 2019 
Mfc de Swingel, aanvang 19.30 uur 
Organisatie: buurtteams en WEN 
 
 
 
 

 
Informatiesessies en bespaarmarkt 
De avond bestaat uit twee rondes met informatiesessies en een kleinschalige 
bespaarmarkt. Verder is er veel gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en een 
mooie kans om afspraken te maken voor een vrijblijvende offerte. 
Kun je niet de hele avond aanwezig zijn, kom dan langs voor wat jij belangrijk vindt. 
 
De thema’s van de infosessies (tussen haakjes de presentatoren):  
 Isolatie (Tjalling Reitsma en Schuil Drachten) 
 Led- verlichting en -witgoed (Martin van Geelen en Wabe)  
 Zonnepanelen (Hedser de Boer en leverancier)   
 Groene Leningen (Rabobank) 
 
Voor de bespaarmarkt zijn uitgenodigd: 

 Alle lokale ondernemers in de bouw- en installatietechniek 
 Rabobank 
 Pilot buurtteams van Buurkracht 
 WEN (lidmaatschap, postcoderoos en Energie VanOns) 

 
Programma 
19.15 uur  Inloop met koffie/thee 

19.30 uur Introductie door Rigt Bosma (buurtteams) en Grietje Rooks (WEN) 

19.50 uur Infosessies     

          
 19.50 – 20.20 uur ronde 1  
 20.25 – 20.55 uur ronde 2   
 
 zaal 1  Led-verlichting en witgoed 
 zaal 2  Isolatie 
 zaal 3  Zonnepanelen 
 beneden Groene Leningen  
 

20.55 uur Pauze met bespaarmarkt 

21.15 uur Afronding, vragen en behoeftepeiling (plenair) 

21.30 uur  Borrel met bespaarmarkt 

22.00 uur Opruimen 
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Ut ‘e skoalle klapt 
 

 
 

De kinderen op school zijn goede voorbodes voor de aankondiging van een nieuw 
seizoen. We zien op dit moment al geregeld de jassen aan de kant liggen wat duidelijk 
maakt dat de lente zo gestaag aan zijn intrede doet. Leuk om te zien dat door de 
lengende dagen de kinderen weer langer buiten spelen. Ja, u leest het goed. Veel 
kinderen spelen nog heerlijk samen buiten na schooltijd op het plein.  
 
De contactmomenten van ouders die 
halverwege het jaar gepland staan zijn 
weer achter de rug en met de 
adviesgesprekken voor groep 8 nog in 
het verschiet gaat het schooljaar 
gestaag door. Vaak toch wel spannend 
hoor, zeker voor de kinderen uit groep 
8. Er zit dan toch weer een keuze aan te 
komen voor een minimale tijd van zo’n 3 
jaar en dan ga je niet over één nacht ijs.   
 
Er is weer een overleg geweest met 
Kom Erbij waarbij we een datum hebben 
geprikt om tezamen met 
belangstellende ouderen uit 
Wijnjewoude een spelletjesochtend te 
organiseren. Zo zal op woensdag 13 
maart de Swingel vollopen met de 
groepen 6 van beide scholen om 
tezamen met belangstellenden uit te 
maken wie de beste rummikubber of 
ganzeborder is. Natuurlijk gaat het daar 
niet om maar enige competitie mag 
natuurlijk best. We hopen op een 
gezellige spelletjesochtend.   
 
De directies van de beide scholen 
komen met regelmaat bij elkaar. Ten 
eerste om gewoon uitwisseling te 
hebben van bevindingen en ten tweede 
om de onderdelen die we gezamenlijk 
kunnen oppakken door te nemen. Zo 
hebben we een open dag gepland op 
woensdag 20 maart voor de beide 
scholen. De ouders kunnen dan op It 
Twaspan terecht van 9.00 – 10.00 uur 
en op Votum Nostrum is dit van 10.30 – 
11.30 uur. Op beide scholen is iedereen 
welkom om even te komen kijken terwijl 
de koffie/thee er klaar staat. 

 
Wat er nog meer in de maand maart 
gaat gebeuren is een zgn. 
draagvlakonderzoek voor betrokkenen 
van de beide scholen. In dit onderzoek 
zal er nagegaan worden hoe 
betrokkenen de voordelen en de 
nadelen van samenwerking dan wel 
samengaan van Votum Nostrum en It 
Twaspan bezien. Dit onderzoek 
uitgevoerd door Bureau Meesterschap 
zal bestaan uit gesprekken met de 
verschillende partijen van beide 
scholen, zodat er een open 
communicatie ontstaat. Begin april zal 
het rapport met de bevindingen 
gepresenteerd worden.  
 
Op vrijdag 15 maart gaan de scholen 
landelijk in actie, zo ook in Wijnjewoude. 
Eigenlijk willen de teams van de beide 
scholen helemaal niet staken maar om 
een daad te stellen wordt hier toch voor 
gekozen. We maken ons echt zorgen 
om de huidige situatie maar vooral ook 
voor de toekomst van het onderwijs.   
 
Qua cultureel aanbod komen in de 
maand maart de kinderen uit de 
groepen 1 t/m 4 aan de beurt. De 
groepen 1/2 gaan dan naar ‘De kleine 
vuurtoren’ in Ureterp terwijl de groepen 
3/4 naar ‘Leorg Idur’ gaan in Gorredijk. 
Wat prachtig dat de groepen zo met 
deze rijke vorm van cultuur in aanraking 
mogen komen.   
 
Namens de teams van It Twaspan en 
Votum Nostrum
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Open dag woensdag 20 maart 
 
 
 
Tijd:  Van 9.00 – 10.00 uur  
Wie:  Iedereen (ook ouders van de school) 
Waar:  It Twaspan 
Koffie/thee staat klaar 
 
 
Tijd:  Van 10.30 – 11.30 uur 
Wie:  Iedereen  (ook ouders van de school) 
Waar:  Votum Nostrum 
Koffie/thee staat klaar 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van het dorpsfeest 
 
Het voorjaar komt eraan, iedereen wordt weer wakker uit z’n winterslaap maar 
ondertussen zit het bestuur van het dorpsfeest zeker niet stil. De vorige keer hebben we 
het al even aangestipt, maar het dorpsfeest zoekt het hogerop: de hoofdprijs van de 
BINGO is dit jaar dus een ballonvaart voor twee personen!!! Als het weer ons gunstig 
gezind is, dan zal de ballon met de winnaars zaterdagavond vanaf het feestterrein 
opstijgen. 
 
Wil je graag meevaren en heb je geen 
zin om af te wachten of je wel de 
hoofdprijs wint, dan kan dat natuurlijk 
ook… hoe meer zielen hoe meer vreugd 
en hoe meer ballonnen in de lucht hoe 
beter! Airemotion Ballonvaarten heeft 
speciaal voor het dorpsfeest een 
actietarief van € 135,- (normaal is dit € 
149,-)!! Opgeven kan tot 1 juni via 
dorpsfeestwijnjewoude@gmail.com.  
 
Verder zijn vanaf nu de lijnen voor al 
jullie creatieve en ludieke uitspattingen 
tijdens de playbackshow weer geopend. 
Opgeven kan via 
dorpsfeestwijnjewoude@gmail.com. 

Wees er snel bij want vol=vol en vorig 
jaar ging het razendsnel met de 
opgaves…wat we natuurlijk superleuk 
vinden!!! 
 
Als laatste nog een verzoek van 
organisatorische aard. Een paar weken 
voor het dorpsfeest brengen we als 
vanouds de programmaboekjes naar de 
contactpersonen van elke buurt. Voor 
het up-to-date houden van onze 
gegevens zouden we het erg op prijs 
stellen, als jullie ons even kunnen 
informeren als er wijzigingen in de 
contactpersonen zijn. Dat voorkomt 
verrassingen! Alvast bedankt voor de 
medewerking! 
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Nieuws van de Swingel 
 
Als bestuur van de Swingel blijven wij bezig initiatieven te ontwikkelen en zowel de 
Swingel als haar functie te optimaliseren. Inmiddels zijn de aanvragen voor subsidie van 
de beoogde verbouwing de deur uit. Nu breekt er een spannende tijd aan met de vraag 
of de subsidieaanvragen zullen worden gehonoreerd. 
 
Qua activiteiten draait de Swingel volop, 
en wij proberen op dit terrein steeds 
nieuwe initiatieven te ontplooien. Zo zal 
er eind oktober 2019 een 
toneelvoorstelling plaatsvinden van het 
stuk “Senang”, waarin onze 
dorpsgenote Nynke Heeg een hoofdrol 
speelt. Wie de juichende recensies van 
de voorstellingen in Amsterdam heeft 
gelezen, kan zich vast hierop 
verheugen. 
 
Eind april zal rond het thema bevrijding 
en dodenherdenking een avond worden 
georganiseerd met de heer Gerrit 
Fokkema. Gerrit Fokkema, thans 94 
jaar, is de laatst in leven zijnde 
gevangene die bij de beroemde overval 
op het huis van bewaring in Leeuwarden 
werd bevrijd. Het belooft een boeiende 
avond te worden, waarbij de heer 
Fokkema zijn levensverhaal vertelt, met 
als belangrijkste onderwerp zijn 
gevangenschap en bevrijding. De 

boeiende film “de overval” kunt u, 
eventueel als voorbereiding op deze 
avond, zien op het internet. 
 
Met WEN worden initiatieven 
onderzocht om in de Swingel een 
energiecafé te openen. Het is de opzet 
dat inwoners van Wijnjewoude daar met 
al hun vragen over energie-besparing 
en –opwekking terecht kunnen. 
 
De Swingel zoekt nog vrijwilligers voor 
de donderdagavond. Wie zich geroepen 
voelt kan contact opnemen met Ruurd 
van der Woude. Buurtverenigingen 
wijzen wij er op dat de Swingel zeer 
geschikt is voor het houden van 
vergaderingen en gezellige 
bijeenkomsten. Voor buurtverenigingen 
uit Wijnjewoude hanteren wij een 
aantrekkelijk financieel arrangement. 
 
Alex van der Meer

 
 
 
 
 

Soos Wijnjewoude 
 
Op woensdag 13 maart 2019 hebben we weer een gezellige soosmiddag. Deze middag 
hebben we muziek, zang en voordracht van Mink en Myla. Het is alweer de laatste 
soosmiddag van dit seizoen. U bent allen weer van harte welkom. 
Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Gebouw de Driehoek Wijnjewoude 
 
De spelmiddag Hemrik is op 14 maart 2019. We beginnen om 13.30 uur. Dit is de 
laatste spelmiddag. 
 
Namens het bestuur 
Joke Nust 



20

Geef de pen door 
 
 
Dankjewel Minke van der Meer voor het doorgeven van de pen. Fijn om 
te horen dat ook jij ontdekt hebt wat voor fijn dorp Wijnjewoude is. Ik 
weet dit al zo’n 38 jaar. 
 
Mijn naam is Johannes Dreijer geboren in het dorp Marrum aan de 
Waddenzee, welbekend van het tempeltje op de zeedijk gemaakt door kunstenaar Ids 
Willemsma. En ook was Marrum wereldnieuws toen vanwege het hoge zeewater een 
groep paarden moest worden gered van een dobbe buitendijks. Hier heb ik mijn jeugd 
doorgebracht. Na de lagere school ging ik dagelijks op de fiets door weer en wind naar 
de LTS in Dokkum. 
 
Na het behalen van mijn diploma, ben ik 
in dienst gegaan bij defensie en heb ik 
mij technisch laten scholen als monteur 
bedrijfswagens. Daarna op 
verschillende locaties gewerkt bij 
Defensie en na 6 ½ jaar overgestapt 
naar het openbaar vervoer, want 
inmiddels had ik Tineke leren kennen, 
die als verpleegkundige werkzaam was 
in ziekenhuis Nij Smellinghe te 
Drachten. Ik kwam in dienst bij de Fram, 
ook in Drachten.  
 
In 1978 zijn we getrouwd en hebben we 
een aantal jaren samen in Drachten 
gewoond. 
Maar Drachten was voor ons niet de 
gedroomde woonplaats, het dorpsleven 
trok ons toch meer en zodoende is 
Wijnjewoude en de prachtige omgeving 
bij ons in beeld gekomen. 
 
In 1981 zijn we met onze toen inmiddels 
10 weken oude zoon Jan verhuisd naar 
de Russchenreed en daar wonen we 
nog steeds naar volle tevredenheid. 

Daar is ook in 1984 onze tweede zoon 
Jorrit geboren. Nu, beide volwassen 
mannen met hun eigen gezinnen en 
hebben we 2 kleindochters en is er een 
3e kleinkind op komst. 
 
Inmiddels ben ik al meer dan 10 jaar 
buschauffeur bij  Arriva. In mijn vrije tijd 
ben ik veel als vrijwilliger te vinden bij 
ODV. Ook fluit ik zo nu en dan als 
scheidsrechter een voetbalwedstrijd. 
Verder ben ik bestuurslid van de 
buurtvereniging. 
 
Als het maar even kan starten wij in de 
zomer onze camper en trekken wij er 
graag op uit. Van noord naar zuid door 
heel Europa ontdekken we graag de 
mooiste plekjes. 
Dat hopen we dan ook nog lang te 
kunnen doen. 
 
Tot zover mijn verhaal en geef ik met 
genoegen de pen door aan buurtgenoot 
Jan de Vegt.
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Nieuws van de Werkgroep Amnesty International 
Ureterp e.o. 

 
Landelijke collecte: geef om vrijheid! 
Van 11 tot en met 16 maart 2019 houdt Amnesty International voor de 17e keer een 
landelijke collecte. Ook in de dorpen Wijnjewoude, Ureterp, Bakkeveen en 
Siegerswoude gaan de collectanten weer langs de deuren. Vorige jaar haalden we        
€ 1889,85 op; landelijk werd er € 1,25 miljoen opgehaald. 
 
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 Teodora del Carmen Vásquez en 
voor talloze anderen. 
 
Teodora del Carmen Vásquez uit El 
Salvador 
Teodora del Carmen Vásquez werd ten 

onrechte beschuldigd van abortus, wat 
in haar land ten strengste verboden is. 
Amnesty voerde intensief actie voor 
haar vrijlating en in 2018 werd ze na 10 
jaar weer met haar gezin herenigd. Zij 
schreef: ‘Ik ben er absoluut van 
overtuigd dat jullie brieven tot mijn 
vrijlating hebben geleid’. 
Stop de schending van 
mensenrechten, steun Amnesty en 
geef om vrijheid! 
 
Namens de werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o.,   
Hendrik Jan Haanstra. 

 
 

Uitslag schutjassen, 1 februari 2019 
 
20 deelnemers 
 
1e winnaars: Eelco Drent & Henk Posthumus 
2e winnaars: Folmer Schaap & Jeroen Posthumus 
1e verliezers: Aalzen Postma & Jan Dijkstra 
2e verliezers: Jeen Posthumus & Marco de Haan 
1e poedel: Fokke van Bruggen & Tjibbe Lammerts 
2e poedel: Douwe Oosterbaan & Geert Post 
  
 
Tussenstand 
 
1.   Eelco Drent  35 punten 
2.   Henk Posthumus  32 punten 
3.   Anko van Bruggen 30 punten 
4.   Aalzen Postma  29 punten 
5.   Geeuwke Posthumus  26 punten 

6.   Durk van der Veen 25 punten 
7.   Jeen Posthumus  23 punten 
8.   Geeuwke Jongsma 21 punten 
9.   Kees van der Lei  21 punten 
10. René Seefat  21 punten 

 
 
Overige deelnemers 20 punten of minder 
Laatste schutjasavond: vrijdag 5 april 
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Turnsters LONGA presteren goed 
 
De eerste reeks plaatsingswedstrijden zit 
erop en ondertussen word er al hard 
getraind voor de 2e plaatsingswedstrijden. 
Alle turnsters zijn nog in de race om het 
Fries Kampioenschap te halen. Medailles 
werden gewonnen door: 
 Goud: Rixt Heida (pupil 1 D3), Hélène 

Oosterhof (jeugd 1 D4), Chantal 
Spoelstra (junior H) enTineke 
Kamminga (junior F) 

 Zilver: Esmee Balm (pupil 1 D2), 
Hieke Zandstra (jeugd G) en Nynke 
Boonstra (senior G) 

 Brons: Lotte Nieveen (pupil 2 D2) 
 
 
 
 
 
Bij de acro dames werd brons gewonnen door E junior trio Indy Dijkstra, Merith Stoker 
en Djoeke vd Bos. Helaas waren de punten net niet genoeg voor doorstroming naar het 

Fries Kampioenschap waardoor ze reserve 
staan, net zoals E senior trio Anouk vd 
Heide, Berber Akker en Grytsje Atsma. 
Tijdens de oefenwedstrijd liet dit trio zien 
dat ze er zeker thuis horen door daar het 
goud te veroveren maar helaas waren er 
teveel kleine foutjes tijdens de 
plaatsingswedstrijden. D senior trio Manon 
de Haan, Nynke Boonstra en Marrit Post 
behaalden zilver tijdens de oefenwedstrijd, 
maar konden wegens blessure niet aan de 
tweede wedstrijd meedoen.  
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Veel belangstelling voor ons  
buffetdiner in de Stripe 

 
Een volle zaal en toch stonden er nog veel namen op de 
reservelijst. Het lijkt wel dat de wens om dit jaarlijkse 
eetfestijn mee te maken nog steeds groeit. Het is ook zo 
gezellig. En bent u wat minder mobiel dan wordt u van huis 
gehaald en voor de deur afgezet. 

Bent u afhankelijk van een rolstoel dan zorgen het busje van de Lijte en taxi Van der 
Wal/Kort dat u ter plekke komt. Belangeloos! 
 
Terwijl de etensgeur al een beetje door de zaal 
dwarrelde, sprak onze voorzitter Albert de Vries 
zijn openingswoord uit. Na zijn betoog werd het 
voorgerecht aan tafel geserveerd, verschillende 
kleine hapjes en twee soorten soep. Ondertussen 
vulden de medewerkers van de Stripe de in het 
midden van de zaal staande tafels met een warm 
buffet. De meeste deelnemers wisten deze tafels 
vervolgens  meermalen te vinden om hun bord te 
vullen. Het diner buffet werd afgesloten met vier 
verschillende desserts aan tafel, waaronder 
natuurlijk ook het door ouderen zo geliefde 
advocaatje met slagroom. 
 
Na dit gezellig samenzijn bedankte onze voorzitter 
de familie De Vries van de Stripe en hun 
personeel, voor de gastvrijheid en voor alles wat 
zij ons voorgeschoteld hadden. Ook bedankte hij 
de vrijwilligers. Dankzij hen konden zoveel 
personen van deze avond genieten. 
 
Namens de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. 
Antje Berga. 
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Werkgroep Kom erbij 
 
Jong en ouder samen 
Woensdag 13 maart van 10.30 tot 11.30 uur komen de groep-
6’ers van It Twaspan en Votum Nostrum naar De Swingel om 
spelletjes te spelen met onze koffieochtend gasten. Maar ook 
iedereen die nog nooit achter de Kom Erbij-schermen heeft 
gekeken is welkom. Om een idee te hebben wie van de vaste gasten en andere 
dorpsgenoten het leuk vinden om dit mee te maken op deze extra ochtend, het 
dringende verzoek om je even op te geven. Er van uitgaande dat je thuis koffie hebt 
gedronken, zijn wij er dan met een frisje en een hapje en/of nootje. Er zijn dit keer geen 
kosten aan verbonden. Dus, lieve mensen, bel even met Lydia (06-37552518) of Alie 
(0516-481307)!!! Het wordt een gezellig uurtje waarin ouderen en jongeren elkaar 
uitdagen met sjoelen, Rummikub, kwartetten, Triominos, Scrable of….. 
 
Koffieochtend d.d. 18 maart, heel 
jong en ouder samen 
Vandaag komen de peuters rond 10.30 
uur nog meer leven in de brouwerij 
brengen dan er al is. Zij nemen 
misschien blokken mee, in het kader 
van: wie maakt de hoogste toren, of 
ballonnen om naar elkaar toe te 
“gooien”, of misschien een kleine 
sjoelbak? Zeker weten dat we lol gaan 
beleven. 
 
Vooruitblik 
Voor 15 april hebben we een 
gelegenheidstrio gestrikt, te weten drie 
mannelijke muzikanten die onze 
koffieochtend opfleuren met een vrolijke 
noot. 20 mei drinken we koffie in een 
prachtige tuin. 17 juni komt Geerte 
Kwant van Sport in Opsterland samen 
met een fysiotherapeute. Op het 
programma staat onder andere een 
bewegingssessie: Fit de zomer in. Op 
15 juli gaan we fietsen. 
 
Wynjewâld Fair rond De Swingel op 
Koningsdag, 27 april vanaf 15.00 uur. 
Al eerder lieten we vanaf deze plek 
weten van ons grotere idee, en….Het 
gaat door!! Aankondiging was al in de 
Bân van februari, dus…. 
 
Laten we met zijn allen een oranje strik 
in doen, een oranje hoed op. Laten we 

met zijn allen laten zien wat we kunnen. 
Laten we met zijn allen onze hobby 
tentoonstellen. Laten we met zijn allen 
taart eten. Laten we met zijn allen vrolijk 
zijn. Laten we met zijn allen oranje 
doen. Misschien heb je kwartels die net 
uit het ei komen of vouw je elke dag 30 
kraanvogels of kun je een ketting uit 
hout zagen, of bouw je kastelen van 
lego, of misschien heb je een kip die 
graag geknuffeld wordt? Laat het zien! 
Bel wel even met de organisatie, dan 
krijg je een kraam of misschien mag je 
op het podium…Verderop in deze Bân 
de officiële berichtgeving. 
 
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 (0516-481307) of Lydia (06-
37552518). 
Denk je aan de financiële bijdrage van  
€ 2,-? Bovendien geldt altijd, ben je 
slecht ter been en wil je wel graag 
komen, we halen je en brengen je weer 
thuis! Gewoon bellen! 
 
Onderweg treffen we u graag. 
En….vertel het door! 
Namens werkgroep Kom erbij, Lydia 
Huisman.
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Uitvaartvereniging Eert De Doden Wijnjewoude 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging 
“Eert de Doden” te Wijnjewoude. 
 
Datum: Maandag 11 maart 2019 om 20.00 uur                                                                                                                                 
Locatie: MFC de Swingel te Wijnjewoude 
 
Agenda:  
1. Opening 
2. Notulen vergadering 19 maart 2018 
3. Jaarverslag secretaris 
4. Verslag penningmeester 
5. Verslag kascommissie: T. Kiers en A. de Haan-v.d. Wal 
6. Benoeming nieuw kascommissielid 
7. Mededelingen:  

-Vaststellen contributie en ledenkorting 
-WEN (Wijnjewoude Energie Neutraal) 

8. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar: mevrouw G. v.d. Wier-v.d. Meulen 

9. Rondvraag 
10. Pauze 
11. Mevrouw Marian Föllings, ritueel begeleider ‘de Horizon’, vertelt over rituelen bij een 

overlijden. 
12. Sluiting 
 
Nieuwsbrief februari 2019 
Wat je moet weten als je lid bent van Begrafenisvereniging “Eert De Doden”: 
 Geboorte van een kind doorgeven aan de penningmeester! Kinderen tot 18 jaar zijn 

gratis lid, mits ze zijn aangemeld bij de vereniging. 
 Geef adreswijziging en wijziging e-mailadres door! 
 Wijzigingen bankrekening graag doorgeven in verband met automatische 

afschrijving. 
 Neem bij een sterfgeval contact op met onze uitvaartverzorger Van der Zwaag, 

Oranjewoud, tel. 0513-622339. 
Dit kan via: 
 e-mail: eertdedoden@uitvaartverenigingenopsterland.nl  
 website: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl Ook voor verdere informatie zie de 

website. 
 telefonisch: 0516-481880 (mevrouw G. v.d. Wier). 
 
Belangrijke datum: 
Ledenvergadering: maandag 11 maart 2019, aanvang 20.00 uur in de Swingel, 
Wijnjewoude. 
 
Wat doet de vereniging voor jou? 
 Het verzorgen van de gehele uitvaart naar jouw/uw wens of die van jouw/uw 

nabestaanden. Er is tegenwoordig heel veel mogelijk.  
 Door gebruik te maken van de uitvaartverzorger van de vereniging, Van der Zwaag 

Uitvaartzorg te Oranjewoud, krijg je op de gemaakte kosten van je uitvaart een 
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ledenkorting van € 950,-. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de eindnota. 
 Het ledenkortingsbedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op de jaarlijkse 

ledenvergadering. 
 Het is voor iedereen, die te maken krijgt met een overlijden, vrij om van een andere 

Uitvaartverzorger (meestal 30 tot 50% duurder) gebruik te maken. Alle rekeningen 
van de gekozen uitvaartverzorger moeten worden opgestuurd naar de 
penningmeester van Uitvaartvereniging ‘Eert de Doden’, anders heeft dit gevolgen 
voor de ledenkorting. De penningmeester zorgt voor afhandeling van de rekeningen. 
De reden is dat EDD geen verzekering is en niet geld mag uitkeren aan de 
nabestaanden. Als er vragen zijn kunt u altijd even contact opnemen met de 
penningmeester of met één van de andere bestuursleden. 

 De begrafenisvereniging EDD maakt geen winst!  
 
De contributie voor 2019 is € 17,50 p.p. per jaar. Dit bedrag wordt rond 25 februari van 
je rekening afgeschreven. 
 
PS. 18 jarigen: We komen bij je langs om te vragen of je zelf lid wilt worden van onze 
vereniging. Buiten Wijnjewoude wordt je per post benaderd. 
 
Voorzitter:  J. Miedema   tel. 0516-481305  
Penningmeester: G. v.d. Wier-v.d. Meulel tel. 0516-481880  
Secretaris:  T. v.d. Mei-Bouma  tel. 0516-481284 
Leden:   M. Jakobs   tel. 0516-481444  
   H. v.d. Bij   tel. 0516-481890 
 
 

Lezing Gerrit Fokkema, laatst overlevende 
van de overval Blokhuispoort 

 
Bestuur de Swingel, in samenwerking met de activiteitencommissie, heeft het voor 
elkaar gekregen dat de heer Fokkema, laatst overlevende van de overval in 
Leeuwarden op 3 mei a.s. naar Wijnjewoude komt om te vertellen over de ontsnapping 
uit de gevangenis de Blokhuispoort. 
Datum: vrijdag 3 mei 2019 
Tijdstip: 19.30 uur 
Locatie: Mfc de Swingel 
 
Op 8 december 1944, kwart voor zes, 
melden zich twee politieagenten met 
drie gevangenen en een insluitingsbevel 
bij de gevangenis. De wacht van het 
Huis van Bewaring kreeg even daarvoor 
een telefoontje dat drie zwarthandelaren 
zullen worden afgeleverd. De 
politiemannen en de drie gevangenen 
zijn in werkelijkheid leden van een 
Knokploeg. Binnen de poort 
overmeesteren ze de wachters en laten 

ze andere leden van de Knokploeg 
binnen. Bij de overval werden 51 
verzetsmensen uit hun cel bevrijd en is 
geen enkel schot gelost. 
 
Heel bijzonder dat de heer Fokkema, op 
zeer hoge leeftijd, naar Wijnjewoude 
komt om hierover te vertellen. Deze 
verhalen mogen niet verloren gaan. 
Zet deze datum alvast op de kalender 
en kom 3 mei naar de Swingel. 
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Wijnjewoude kleurt oranje ! 
 
Op 27 april a.s. organiseert Kom Erbij  samen met andere groepen uit Wijnjewoude de 
“WYNJEWÂLD FAIR” en een bakwedstrijd “HEEL WIJNJEWOUDE BAKT”. 
 
De Wynjewâldfair bestaat uit een vrijmarkt voor de basisschooljeugd en een presentatie 
van mensen uit Wijnjewoude die hun passie en talent willen laten zien.  
Bespeel je een instrument of zing je graag, al dan niet in een groep, laat het dan horen 
op het podium. Je kunt je nog opgeven bij de volgende personen : 
 Leny Bouma: catharinusleny@hotmail.com of tel. nr. 06- 2552 5395 
 Alie Blaauwbroek: blaauwalie@hotmail.com of tel. nr. 0516- 48 13 07 
 Anja van Dijk: tel. Nr. 06-1490 9116 
 
De bakwedstrijd Heel Wijnjewoude Bakt 
is voor jong en oud. Een jury van 
professionele banketbakkers beoordeelt 
de meegebrachte taarten, cup-cakes, 
koekjes of andere lekkernijen. Doe 
vooral mee. Je kunt op de dag zelf je 
lekkernijen inbrengen. 
 

De activiteiten zijn rond de Swingel en 
de schoolpleinen vanaf 15.00 uur. We 
gaan natuurlijk uit van een zonnige dag, 
maar bij regen wijken we uit naar binnen 
in de Swingel. 
 
Het organisatiecomité  

  
 
 
 

Prikbord 
 
Milieuvriendelijke verwijdering 
van mollen en andere 
ongewenste dieren in uw land en 
tuin, bel 0516 – 48 18 13. 
 

Wij wolle eltsenien tanksizze foar it 
meilibjen nei it ferstjerren fan ús 
leave mem, beppe en oerbeppe 
 

Sietske Veenstra-Boek 
 
It hat ús tige goed dien 
 

Bern 
Efterbern 
Efterbernsbern 

 
Wynjewâld, maart 2019 
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Nieuws van de Werkgroep Verkeer & Veiligheid 
De afgelopen maand is vooral gebruikt voor de organisatie van de aangekondigde 
acties. Er is voor ons door Veilig Verkeer Nederland een contactpersoon aangewezen. 
Deze gaat ons begeleiden bij de acties en is de link tussen de werkgroep en Veilig 
Verkeer Nederland (VVN). Er zijn afspraken gemaakt voor een eerste kennismaking. 
Verder is een datum geprikt waarop met de schoolleiding in Wijnjewoude wordt gekeken 
hoe de schooljeugd bij de diverse acties betrokken kan worden en hoe door VVN 
beschikbaar gestelde lespakketten in het lesplan kunnen worden opgenomen. 

Parkeren Merkebuorren 
Binnenkort gaat de werkgroep met de gemeente om de tafel over het parkeren op de 
Merkebuorren. Motto: “auto’s op straat, minderen de vaart”. 
Auto’s worden nu op de stoep geparkeerd. Soms hinderlijk zodat iemand met een 
rollator of kinderwagen over de rijbaan moet lopen. Met de gemeente wordt gekeken 
naar die plekken waar met behulp van witte belijning auto eigenaren worden 
gestimuleerd om auto’s met twee of meer wielen op de weg te parkeren. In Ureterp is dit 
een goede stimulans gebleken om overal voor de helft op de rijbaan te parkeren. Een 
goed voorbeeld doet volgen.  

Verder heeft de werkgroep  van de gemeente de eindrapportering Inventarisatie 
Verkeerseffecten N381 ontvangen. Deze eindrapportering is inmiddels in de Raad 
behandeld. In de conclusies en aanbevelingen vallen de volgende zaken op:  
Er is een toename van de verkeersintensiteiten die aan verschillende oorzaken 
toegewezen wordt. Vastgesteld wordt dat op diverse locaties of wegvakken in het 
onderzoeksgebied (nog) sprake is van 

 verkeersongevallen,
 overschrijding van de V85-waarde
 wegen met hoge verkeersintensiteiten.

Het gaat hierbij vooral om het 
voormalige tracé van de N381, de Feart, 
de Mounleane, de Herenweg, de 
Bovenweg en de Balkweg). Aanbevolen 
wordt om nader te onderzoeken wat dit 
voor aanwonenden en 
verkeersgebruikers betekent; wat de 
oorzaken zijn en om na te gaan of 
aanvullende ingrepen in het 
verkeersnetwerk of gewijzigde 
weginrichtingen soelaas kunnen bieden. 
Tevens wordt het wenselijk geacht om 
algemene oplossingen te vinden die tot 
gedragsbeïnvloeding leiden, zodat 
rijsnelheden van verkeersdeelnemers 
worden verlaagd. Dit blijkt in het gehele 
buitengebied hét grote knelpunt te zijn.  

U ziet, de rapportering sluit mooi aan bij 
de agenda van de werkgroep.  
Op wijnjewoude.net is een link naar het 
hele rapport te vinden voor degenen 
onder u die het hele rapport willen 
lezen. Dat was het voor deze keer, we 
houden u op de hoogte. 

Namens de werkgroep Verkeer & 
Veiligheid 
Arie van Dijk 
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Ledenvergadering VVV 
De ledenvergadering van VVV Wijnjewoude is op maandagavond 4 maart. 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Café Van der Wey in Wijnjewoude 
Alle leden zijn van harte welkom. 
 
Gezellige feestavond 
Op 16 maart organiseert VVV Wijnjewoude een super gezellige avond in de Swingel. 
Aanvang 20.00 uur. 
Leden en niet-leden zijn van harte welkom op deze avond. Voor leden van VVV 
Wijnjewoude is deze avond gratis incl. consumptie. Mocht je niet lid zijn dan ben je ook 
van harte welkom en wordt je deze avond lid van de VVV voor € 3,50.  
 

 
Sa is’t mar krekt is een nieuwe cabaretvoorstelling. Het 
programma bestaat onder andere uit liedjes die gaan 
over het leven. Vrolijk en soms gevoelig met een lach en 
een traan. Een gezellig programma, nooit kwetsend 
maar wel herkenbaar.   
De voorstelling duurt ongeveer 2 x 45 minuten en is voor 
het grootste deel in het Fries. Het duo bestaat uit Andrea 
Joostema en Lieuwe van der Meer.   
 
 

 
Rommelmarkten 
Het nieuwe seizoen komt er weer aan en de VVV begint weer met de organisatie van de 
maandelijkse rommelmarkten, zoals altijd op het Evenemententerrein aan de Te 
Nijenhuiswei. De eerste rommelmarkten van dit seizoen zijn op: 
 Woensdag 3 april van 14.00 – 18.00 uur 
 Woensdag 1 mei van 14.00 – 18.00 uur 
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De Swingel in actie 

 
29 maart: levend tafelvoetbal  
We strijden in twee poules om de wisselbekers 'de Swingel in actie". Poule 1 bestaat uit 
teams in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Zorg dat je team bestaat uit een mengeling van 
leeftijden voor gelijkwaardige wedstrijden en om 
teleurstelling te voorkomen. Poule 2 bestaat uit 
teams in de leeftijd van 18 jaar en ouder. 
 
Inloop vanaf 18.00 uur en de eerste wedstrijd 
begint 18.30 uur. Inleg is € 10,- per team en een 
team bestaat uit 5 personen. Opgave voor 27 maart via de mail: 
swingelactiviteiten@gmail.com onder vermelding van: levend tafelvoetbal. 
Tot dan, vrijwilligersgroep “de Swingel in actie” 
 
5 april: Rwanda, 25 jaar na de 
genocide. 
Rwanda is een bijzonder mooi land met 
schoonheden en uitdagingen. Graag 
nemen Geert van der Veen en de 
Rwandese pastor Edward u mee naar 
Rwandese sferen. Met beelden, vragen 
en informatie zoomen we in op de 
invloed van de genocide op de 
bevolking (1994), de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van 
verschillende sectoren en de invloed 
van projecten van buitenlanders op het 
land. Laat u verrassen en kom naar 
deze intieme en informatieve avond in 
de Swingel. 
 
Geert van der Veen is inwoner van 
Wijnjewoude op de Loksleane. Hij heeft 
van 2007-2012 met tussenpozen 
gewoond en gewerkt in Rwanda via 
VSO en met studentengroepen van het 
Friesland College. Pastor Edward is een 
Rwandese vriend van Geert die tot 
begin juni in Amsterdam studeert. Hij is 
een makkelijke en amicale prater en kan 
enthousiast over zijn land vertellen. 
Graag zien we u op vrijdag 5 april om 
20.00 in de Swingel. 
 
 

Biljartcompetitie  
Eenmaal per maand op een 
vrijdagavond vrouwenbiljart- of 
mannenbiljart-competitie! Lijkt jou dat 
nou ook zo leuk? Graag inventariseren 
we of hier interesse voor is. Bij 
voldoende aanmeldingen schaffen we 
een biljart aan in de Swingel. Het is 
geen probleem als je nog nooit hebt 
gebiljart, wij zorgen dat ervaren biljarters 
uit het dorp ons de kneepjes van het vak 
leren en maken er gewoon gezellige 
avonden van in de Taveerne van de 
Swingel. Heb je interesse, laat het ons 
weten via de mail: 
swingelactiviteiten@gmail.com.   
 
Tafeltenniscompetitie 
Naast interesse in biljartcompetitie 
begrepen we dat er ook animo is voor 
tafeltenniscompetitie. Ook hiervoor 
inventariseren we graag of er voldoende 
animo is om een tafel aan te schaffen. 
Zou jij het leuk vinden om eenmaal per 
maand op een avond te tafeltennissen 
in competitieverband met mannen of 
vrouwen? Plezier in het spel en 
gezelligheid staan hoger in het vaandel 
dan het moeten presteren.  
Heb je interesse laat het ons weten via 
de mail: swingelactiviteiten@gmail.com.
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Bingoballen rollen in de Swingel 
De bingobijeenkomsten in de 
voorjaarsvakantie waren geslaagd. 
Tijdens de kinderbingo waren er een 
twintigtal gespannen kinderkopjes 
geconcentreerd gebogen over hun 
bingokaart: het was een gezellige boel 
in De Swingel. Vakkundig aan elkaar 
gepraat door Else en Rixt, die samen de 
eerste versie van de kinderbingo 
presenteerden.  
 
Op vrijdagavond was het volle bak in de 
Swingel. Maar liefst zeventig goklustige 
Wijnjewoudsters hadden zich verzameld 
en een tientje geïnvesteerd in een 
bingokaart. Muisstil en met blosjes op 
de wangen werden de nummers – 

vakkundig getrokken door Margriet en 
Peter – doorgestreept. Tot het 
verlossende “Bingo!” door de zaal 
galmde en er weer een mooie prijs kon 
worden opgehaald. De prijzen waren 
beschikbaar gesteld door Restaurant De 
Stripe, WABE, drukkerij Pool, Meinsma 
Fietsen en Mades Cosmetics. De laatste 
ronde ging aan de hand van een verhaal 
vol getallen met Maxima en Willem 
Alexander in de hoofdrol. En dat duurde 
even want het ging meteen om een volle 
bingokaart. Uiteindelijk ging Wietske 
Engwerda er met de hoofdprijs vandoor: 
een diner voor twee bij De Stripe. Een 
gezellige avond en voor herhaling 
vatbaar! 

 

 
 
 
 

Kinderopvang Esther 
 
 
 
De peutergroep 
Muziek is heel boeiend en leuk! Muziek kun je naar luisteren of zelf 
maken. Samen met de peuters zijn we aan het ontdekken waar we 
muziek mee kunnen maken en hoe dit klinkt. De peuters vinden het 
leuk om met de verschillende instrumenten muziek te maken samen 

of gewoon lekker even alleen. 
 
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 
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aankleden, zelf naar de wc, 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. 
 
Bij De Telle bieden we de peuters 
Nederlands en Fries aan om zo 
tweetaligheid/ meertaligheid te stimuleren. 
Een meertalige situatie is leuk en 
leerzaam voor de kinderen. Uit onderzoek 
over de hele wereld blijkt dat een 
tweetalig kind er gemakkelijker meer talen 
bij leert. Ook bevordert dit het vermogen 
om (nieuwe) kennis op te nemen. Op 11 
maart hebben we feest bij de peuters. We 
worden op deze dag officieel 
gecertificeerd als tweetalige 
kinderopvang. Deze dag krijgt een 
officieel tintje door het bezoek van de 
wethouder maar zal vooral voor de 
peuters een feestje zijn! 
 
We bieden vier ochtenden peuters de 
gelegenheid om met elkaar te spelen en 
ontdekken. Met elkaar activiteiten doen is 
leuk, spannend en leerzaam. We hebben 
een vast ritme zodat de peuters weten wat 
er komt en hoe de ochtend verloopt. In 
een ochtend zijn daarom altijd vaste 

elementen terug te vinden. Vaste 
activiteiten zijn bijvoorbeeld: in de kring, 
vrij spel, fruit eten en buitenspelen. 
Peuters kunnen vanaf twee jaar bij ons 
komen ontdekken en spelen! 
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer kijken 
hoe het gaat! 
  
Buitenschoolse opvang 
We ontvangen vier middagen (en in de 
vakantie een hele dag) kinderen op in de 
leeftijd van 4-12 jaar. Het belangrijkste is 
ontspanning! Voor elk kind is dit op een 
andere manier in te vullen. De ene wil 
lekker naar buiten, de andere knutselen 
en weer een ander lekker zitten met een 
boekje in de zitzak. Nadat alle kinderen 
binnen zijn eten we gezamenlijk groente 
en fruit en drinken we wat. Hierna gaat 
ieder zijn weg met de activiteit waar hij of 
zij zin in heeft. De middagen zijn meestal 
te kort! Benieuwd of onze opvang 
misschien iets is voor uw kind is kom 
zeker een keer kijken en kennismaken! 

 
Buitenleven 
Op maandag 18 februari zijn de deuren geopend voor de kinderen (0-4 jarigen) en hun 
ouders. Nadat begin februari met uitzonderlijk vervoer ‘s ochtends in alle vroegte onze 
nieuwe huisvesting aankwam. Een aantal dagen waren er nodig om het gebouw klaar te 
maken voor oplevering. Na de verhuizing van onze meubels en spelmateriaal kunnen we nu 
heerlijk spelen en ontdekken in onze mooie ruimte. We hebben een ruime gezamenlijke 
ruimte, een ruimte speciaal voor de allerkleinste en een aantal slaapkamers voor de 
rustmomenten op de dag. Op dit moment zijn we nog druk met de buitenruimte bezig zodat 
we straks in het voorjaar veel met de kinderen buiten kunnen zijn. 
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Volleybalvereniging DWS 
 
Heuglijk nieuws!  
DWS bestaat 50 jaar en dat moet gevierd worden! Een 
ieder die zich verbonden voelt met DWS is welkom! Zie 
voor meer informatie over het jubileumfeest onze poster 
in de Bân of op wijnjewoude.net. 
 
Heeft u misschien nog foto's, krantenknipsels, shirts, 
volleyballen, bekers, kaartjes of dergelijk materiaal uit uw volleybal-verleden? Dan 
zouden we dat graag willen gebruiken voor ons event! Mail dan naar 
dwswijnjewoude@hotmail.com of neem contact op via: 06-31202175. Natuurlijk zorgen 
wij voor een kopie van foto's en krantenknipsels, zodat u ze zelf ook kunt houden! Er 
worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd, dus zegt het voort! 
 
Balsponsor maand maart 
 

 H.A.B. Hoveniers uit Drachten 
 
Namens D.W.S. bedankt voor het sponsoren van een bal. 
 
Trainingstijden 
Maandag:   Jeugd    19:00 uur - 20:00 uur  
                   Dames 1  20:00 uur - 21:15 uur  
        Dames 2  21:15 uur - 22:30 uur  
Dinsdag :   Recreanten  19:30 uur - 20:45 uur 
        Heren    20:45 uur - 22:00 uur 
 
Wedstrijdschema maart: 
 
7-03  19:15 VC Drachten MB 3 - D.W.S. MB 1  Drachten 

19:15 D.W.S. DS 3  - UDI DS 4  Mfc. de Swingel 
19:30 DOSKO/Acta HS 3 - D.W.S. HS 1  Kaatshal De Trije 
20:15 D.W.S. DS 1  - R.S.O. DS 1  Mfc. de Swingel 
21:15 V.C.S. DS 3  - D.W.S. DS 2  Surhuisterveen 

11-03 19:15 D.W.S. MB 1  - S.V.T. MB 1  Mfc. de Swingel 
14-03 19:15 D.W.S. MB 1  - AVIOS MB 1  Mfc. de Swingel 
 19:30 Wytgaard DS 3 - D.W.S. DS 3  De Twine, Grou 
 20:15 D.W.S. HS 1  - Steggerda HS 2 Mfc. de Swingel 
 20:15 ODS DS 3  - D.W.S. DS 2  Beesterzwaag 
 20:30 VC Drachten DS 3 - D.W.S. DS 1  Sportcentr. Drachten 
21-03 19:15 D.W.S. DS 3  - Triumphera DS 3 Mfc. de Swingel 
 19:15 V.C.S. MB 1  - D.W.S. MB 1  Surhuisterveen 
 20:15 D.W.S. DS 1  - S.V.T. DS 1  Mfc. de Swingel 
22-03 21:00 S.N.V.V. HS 2  - D.W.S. HS 1  Donia, St. Nicolaasga  
28-03 21:00 Triumphera DS 2 - D.W.S. DS 1  V.d. Bij-Hal, Kollum 
04-04 19:15 D.W.S. MB 1  - De Roeken MB1 Mfc. de Swingel 
 19:15 ODS DS 2  - D.W.S. DS 2  Beesterzwaag 
 20:15 D.W.S. HS 1  - Terherne HS 2 Mfc. de Swingel,  
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Varen met de Zonnebloem 
 
Op vrijdag 26 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 driegangenmenu 
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 5 
april opgeven bij: 
mevr. I. v.d. Veen (tel. 0512-301984), 
mevr. G. Beute (tel. 0512-301583),  
mevr. C. Nijder (tel. 0516-481959) of  
mevr. T. Bijker (tel. 0516- 542074). 
 
Namens het bestuur van de afd. Ureterp e.o., 
Antje Berga 
 

 
 
 
 

Klaverjassen in de Swingel 
 
De stand van de bovenste 5 spelers: 
 
Donderdag 7 februari Donderdag 21 februari 
Berend Joustra 3781 
Willy Joustra  3779 
Jan Feitsma  3760 
Els Veenstra  3704 
Joke Nust  3639 

Willy Joustra  4461 
Jan Posthumus 4106 
Berend Joustra 3993 
Jan Beekhuizen 3876 
Annie Bouma  3841 

 
Volgende data: 7 maart, 21 maart, 4 april  
Belangstelling? Kom en speel maar mee!!! 
 
Jelle Bergsma 
Tel.: 0516-481007 
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Volkstuinen Complex Boerestreek 
 
 
Palmkool 
Met zijn omhoog groeiende bladeren lijkt de 
‘palmkool’ inderdaad wat op een palmboom. 
Daar komt bij dat deze plant van het 
Middellandse Zeeklimaat houdt. In Nederland 
koop je ‘palmkool’ bij een biologische winkel of 
op een boerenmarkt, maar ze staan ook wel op 
de volkstuin van VTC Boerestreek. Die zijn daar 
ook vrij groot. Je kunt ‘palmkool’ klaarmaken als 
boerenkool, dus in een stamppotje of in de 
pasta. De jonge blaadjes laten zich rauw goed 
smaken en zijn dus zeer geschikt als salade. 
  
200 gram pasta bv. Fusilli 
400 gram palmkool 
150 gerookte spekblokjes 
2 teentjes knoflook 
200 ml slagroom 
100 gr / paar cherrytomaatjes 
Peper, citroensap 
 
Fruit in de wok eerst spekjes knapperig, dan gaan er twee teentjes gehakte knoflook bij 
en dan de palmkool. Lekker rustig roerbakken. Kook intussen vast de pasta in een ruime 
pan met kokend water. Giet tijdens het wokken gerust een scheutje pastawater in de 
wok, dan kan de kool een beetje sudderen. Dan een bekertje slagroom of kookroom 
erbij en een handvol, in vieren gesneden, cherrytomaatjes. Flink peper uit de molen, 
zout is niet nodig vanwege de spekjes en een beetje citroensap. 
 
Siebo 
  

Twee koren geven concert 
 
Noord-Nederlands Jagerskoor “Prins Hendrik” o.l.v. Feike van Tuinen en Christelijk 
Gemengde Zangvereniging “Looft den Heer” o.l.v. Annemarie Bax geven samen op 22 
maart een concert. 
 
Beide koren zijn al weken aan het oefenen om er een mooi concert van te maken. Er is 
voor een gevarieerd repertoire gekozen. Van de volgende componisten worden er 
stukken ten gehore gebracht: 
Gounod, Schubert, Bortnjanski, Rathbone, Silcher, Mendelsohn-Bartholdy, Von Weber, 
Eppie Dam en Jan de Jong enz. Ook worden er stukken gezongen die door Feike van 
Tuinen en Annemarie Bax bewerkt zijn. 
 
Datum: 22 maart  2019 
Locatie: Sintrumtsjerke, Herenweg 72, Donkerbroek 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Toegang is vrij. Na afloop is er een collecte. 
Mogen we u op deze avond begroeten? 
 
 
 
 

Fries Mannen Ensemble 
 
In de kerkdienst van zondagmiddag 17 
maart gaat het Fries Mannen Ensemble 
voor ons optreden. Het Fries Mannen 
Ensemble is een solistenmannenkoor, 
opgericht in de zomer van 2008 en staat 
o.l.v. dirigent Jan Brens. De mannen 
komen uit verschillende plaatsen. Ze 
zingen religieuze liederen en worden 
regelmatig gevraagd om medewerking 
te verlenen aan kerkdiensten. Hun 

intentie is dat ze Gods liefde en warmte 
over willen dragen op andere mensen 
door hun zang. 
 
De dienst begint om 13.45 uur en wordt 
gehouden in de kerk van Duurswoude.  
Voorganger is Michel van Heijningen. U 
wordt van harte uitgenodigd. 
 
De activiteitencommissie 

 
 
 
 

De betekenis van de christelijke doop 
 
Zondagmiddag 3 maart is er in de hervormde kerk van Duurswoude tijdens de 
maandelijkse leerdienst aandacht voor de betekenis van de christelijke doop. De vraag 
staat centraal: wat betekent het om gedoopt te zijn of te worden? Iedereen die ooit 
gedoopt is of een doopwens heeft voor zichzelf of voor een ander is van harte welkom. 
De dienst is vrij toegankelijk en begint om 13.45 uur. Het kerkgebouw is te vinden aan 
het Breeberchspaed te Wijnjewoude. Meer informatie is te vinden op 
www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl 
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Schakers Bakkeveen-1 verliezen ongelukkig van 
koploper Emmeloord 

 
Lang had schaakclub Bakkeveen een goed resultaat in de hand tegen koploper 
Emmeloord-1, doch uiteindelijk zegevierden de Flevolanders met 1-3. Hierdoor zakken 
de Opsterlanders met hun eerste team tot kort boven de degradatiezone in de 1e klasse 
B van de FSB. 
 
Op bord 1 speelde Anne van Streun met 
zwart tegen de sterke Timo Koffeman. 
Ondanks het grote verschil in rating 
bleef Anne goed bij de Emmeloorder in 
de buurt tot diep in het eindspel. Toen 
won het witte paard toch nog van de 
zwarte loper en ging de partij verloren; 
0-1. Eenzelfde soort verhaal ontspon 
zich op bord 2. Daar had Jaap Weidema 
met wit tegen de eveneens erg sterke 
Frank Hoogenboom met wit heel lang 
het initiatief gehad. Dat kwam met name 
door Jaap’s 1.b4 wat wit op z’n minst 
gelijkwaardig in het eindspel bracht. 
Daar ging het nog mis door het toch wel 
actievere spel van Hoogenboom; 0-2. 
 
Op de borden 3 en 4 waren de 
Bakkefeansters echter sterker in het 
eindspel gekomen. Ben de Vries had 
met wit tegen Nico Lemson laat een 
gezonde pion gewonnen. Ondanks een 
paar wat minder gunstige ruilen, leek 
het eindspel met koning tegen koning en 
een pluspion op tempo’s toch te winnen 

geweest te zijn. Daar leek wat mogelijk. 
Lemson kon echter op tijd de stelling 
‘dicht’ zetten en zo eindigde de partij in 
remise; ½ - 2 ½. Op bord 3 had Dirk 
Müller met zwart een geofferde pion van 
Henk Valkema weten te behouden. In 
het middenspel leek even álles voor de 
Bakkeveen-speler te winnen, maar Dirk 
wist de juiste voortzetting niet te vinden. 
Ook hier moest Bakkeveen ondanks de 
pion meer berusten in een remise; 1-3. 
 
In plaats van terug te komen in de 
wedstrijd en wellicht een puntje van de 
ongeslagen Emmeloorders af te 
snoepen, ontsnapte deze toch wel met 
het nodige fortuin. De volgende 
competitiewedstrijd spelen de 
Opsterlanders op 11 maart in en tegen 
Heerenveen-1. Eerst wachten op 27 
februari echter schakers van het reserve 
team van de “koninklijken” uit 
Leeuwarden, Philidor 1847, voor de 
kwartfinale van de Friese Beker.

 
 
Overige schaakverslagen 
Verslagen ‘Bakkeveen 2’ en ‘Bakkeveen 3’ beschikbaar via www.schaakclub-
bakkeveen.nl/  
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Twee koren geven concert 
 
Noord-Nederlands Jagerskoor “Prins Hendrik” o.l.v. Feike van Tuinen en Christelijk 
Gemengde Zangvereniging “Looft den Heer” o.l.v. Annemarie Bax geven samen op 22 
maart een concert. 
 
Beide koren zijn al weken aan het oefenen om er een mooi concert van te maken. Er is 
voor een gevarieerd repertoire gekozen. Van de volgende componisten worden er 
stukken ten gehore gebracht: 
Gounod, Schubert, Bortnjanski, Rathbone, Silcher, Mendelsohn-Bartholdy, Von Weber, 
Eppie Dam en Jan de Jong enz. Ook worden er stukken gezongen die door Feike van 
Tuinen en Annemarie Bax bewerkt zijn. 
 
Datum: 22 maart  2019 
Locatie: Sintrumtsjerke, Herenweg 72, Donkerbroek 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Toegang is vrij. Na afloop is er een collecte. 
Mogen we u op deze avond begroeten? 
 
 
 
 

Fries Mannen Ensemble 
 
In de kerkdienst van zondagmiddag 17 
maart gaat het Fries Mannen Ensemble 
voor ons optreden. Het Fries Mannen 
Ensemble is een solistenmannenkoor, 
opgericht in de zomer van 2008 en staat 
o.l.v. dirigent Jan Brens. De mannen 
komen uit verschillende plaatsen. Ze 
zingen religieuze liederen en worden 
regelmatig gevraagd om medewerking 
te verlenen aan kerkdiensten. Hun 

intentie is dat ze Gods liefde en warmte 
over willen dragen op andere mensen 
door hun zang. 
 
De dienst begint om 13.45 uur en wordt 
gehouden in de kerk van Duurswoude.  
Voorganger is Michel van Heijningen. U 
wordt van harte uitgenodigd. 
 
De activiteitencommissie 

 
 
 
 

De betekenis van de christelijke doop 
 
Zondagmiddag 3 maart is er in de hervormde kerk van Duurswoude tijdens de 
maandelijkse leerdienst aandacht voor de betekenis van de christelijke doop. De vraag 
staat centraal: wat betekent het om gedoopt te zijn of te worden? Iedereen die ooit 
gedoopt is of een doopwens heeft voor zichzelf of voor een ander is van harte welkom. 
De dienst is vrij toegankelijk en begint om 13.45 uur. Het kerkgebouw is te vinden aan 
het Breeberchspaed te Wijnjewoude. Meer informatie is te vinden op 
www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl 

Timpaan Welzijn zoekt vrijwilligers voor 
begeleiding nieuwkomers in Opsterland! 

 
Gemeenten moeten in de 1e helft van 2019 8.000 vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning (vergunninghouders of nieuwkomers genoemd) aan woonruimte 
helpen. Dit staat in de nieuwe taakstelling huisvesting vergunninghouders, die de 
Staatscourant heeft gepubliceerd. Dit betekent dat er ook in Opsterland weer 
nieuwkomers gehuisvest moeten worden.  
 
Nieuwkomers mogen In Nederland blijven en kunnen beginnen met het opbouwen van 
een nieuw bestaan. Het zijn vaak jonge mensen (soms gezinnen) die wel wat hulp 
kunnen gebruiken. Wij zoeken daarom nieuwe enthousiaste mensen die de 
nieuwkomers willen ondersteunen. 
 
Past dit werk bij mij? 
Als vrijwilliger zijn je werkzaamheden afwisselend en divers. In het begin help je 
nieuwkomers met de aanschaf van huisraad. Ook help je met het papierwerk dat op hen 
afkomt, zoals de post en administratie. Daarnaast help je hen ook bij het opbouwen van 
contacten (bijv. buurt, school, sport). 
 
Timpaan Welzijn is op zoek naar vrijwilligers die zich minimaal 4 uur per week willen 
inzetten voor een langere periode (de begeleiding van nieuwkomers duurt een jaar).    
 
Begeleiding en training 
Als vrijwilliger ben je onderdeel van een gemotiveerd team vrijwilligers en word je 
begeleid door een beroepskracht. Er is ruimte om (nieuwe) vaardigheden te ontwikkelen 
en je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan trainingen. Je ontvangt een 
onkostenvergoeding en bent verzekerd tijdens werktijd. 
 
Belangstelling? 
Wil je nieuwkomers helpen met opbouwen van een nieuw bestaan in de gemeente? Of 
heb je meer vragen over de inhoud van het werk? Neem dan contact op met  
G. Spoelstra, tel. 06 – 621897743, g.spoelstra@timpaanwelzijn.nl of  
G. Miedema, tel. 06-46073968, g.miedema@timpaanwelzijn.nl. 
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Dorpsagenda 
 
 
Maart 
 
4 Algemene ledenvergadering VVV in Café Van der Wey, 20.00 uur 
6 Dorpssteunpunt in de Swingel, 10.00 – 12.00 uur 
6 Klaverjassen in Café van der Weij 
7 Klaverjassen in de Swingel, 13.30 – 16.30 uur 
11 Inloopspreekuur Plaatseling Belang van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel 
11 Algemene ledenvergadering uitvaartvereniging EDD, 20.00 uur in de Swingel 
11 Vergadering Bestuur de Swingel 
11/16 Collecte Week Amnesty International 
12 WEN informatiemarkt besparen, vanaf 19.30 uur in de Swingel 
13 Soosmiddag vanaf 14.00 uur in de Driehoek 
14 Spelmiddag Soos, vanaf 13.30 uur in Hemrik 
15 NL-Doet 
16 Feestavond VVV in de Swingel, aanvang 20.00 uur 
17 Fries Mannen Ensemble 13.45 uur kerk van Duurswoude 
18 Koffieochtend Kom Erbij 
20 Open dag basisscholen It Twaspan (9:00 uur) en Votum Nostrum (10.30 uur) 
21 Algemene ledenvergadering WEN 
21 Klaverjassen in de Swingel 
26 Ledenvergadering Plaatselijk Belang in de Swingel, 20.00 uur 
27 Breicafé 
27 Klaverjassen in Café van der Weij 
29 Levend tafelvoetbal in de Swingel, aanvang 18.00 uur 
 
 
April 
 
3 Rommelmarkt VVV, 14.00 tot 18.00 uur 
4 Klaverjassen in de Swingel 
5 Schutjassen in de ODV-kantine 
5 Rwanda 25 jaar na de genocide, in de Swingel, aanvang 20:00 uur 
12 Viering 50-jarig bestaan Volleybalvereniging D.W.S. 
15 Koffieochtend Kom Erbij 
17 Klaverjassen in Café van der Weij 
24 Breicafé 
26 Varen met De Zonnebloem 
27 Wynjewâld Fair met bakwedstrijd 
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Kerkdiensten 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Maart 

3 9.30 uur  Duurswoude Ds. G. de Fijter, Kampen, 1e lijdenszondag 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 

10 9.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 2e 
lijdenszondag 

 13.45 uur Weinterp Ds. G.W. van Wingerden, Stedum 
14 19.00 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Biddag voor 

gewas en arbeid 
17  9.30 uur Duurswoude Ds. J.A.A. Geerts, Zalk, 3e lijdenszondag 

 13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 
24 9.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 4e 

lijdenszondag 
 13.45 uur Weinterp Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut 

31 9.30 uur Duurswoude Ds. H. van Wingerden, Rijssen, 5e lijdenszondag 
 13,45 uur Duurswoude Ds. H. de Jong, Kampen 

 
April 

7 9.30 uur Weinterp Ds. W. van der Wind, Onstwedde, 6e lijdenszondag 
 13.45 uur Weinterp Ds. F. Verbooom, Kampen 

 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Maart 
3 9.30 uur Mw. R. de Vries-Martini, Haulerwijk Koffiedrinken na de dienst 
10 10.00 uur Ds. H. Engelsma Gezinsdienst / Vierdienst 
13 19.30 uur Ds. J.K. Bolt, Drachten Biddag (woensdag)         . 
17                9.30 uur       Ds. H. Engelsma Koffiedrinken na de dienst 
24 9.30 uur Ds. H.J. de Groot, Burgum  
31 9.30 uur Ds. H. Engelsma  

 
April 
7 9:30 uur Ds. E. van Beesten, Ommen Vierdienst, koffiedrinken na de 

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








