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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 
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 juli 2022. 
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 juni om 18.00 uur. Te 
laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. 
 
Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Hendrika Overzet tel. 0516-481727. 
Vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u mailen naar deban@wijnjewoude.net. 
 
__________________________________________________________________ 
 
De zomer staat voor de deur met vele activiteiten in het vooruitzicht die al vastgesteld 
zijn. De dorpsagenda is zoals gebruikelijk in deze tijd niet al te lang want de vakanties 
zitten er aan te komen. Het evenwicht tussen vakantievierders en werkenden lijkt 
verstoord, zo merk je aan de nieuwsberichten uit de grote pers, getuige de hectiek op 
Schiphol. 
 
Ook in het bedrijfsleven is er krapte aan echt uitvoerende werkkrachten. Soms denk je 
dat er wel eens te veel mensen konden zijn die alleen maar zeggen hoe het moet en 
vaker nog achteraf zeggen, hoe het niet had gemoeten. 
 
De voetballers van het ODV 1ste elftal schreven historie door het behaalde 
kampioenschap in de 4e klasse B. Zij promoveren naar de 3e klasse KNVB volgend 
seizoen. Nooit eerder speelden de voetballers van ODV op zo’n hoog niveau.  
Van harte proficiat. 
 
Veel leesplezier gewenst in deze juni aflevering. 

De redactie. 
______________________________________________________________________ 
Voorwaarden plaatsen artikel in de Bân 
1. Bij het plaatsen van fotomateriaal in de Bân is de inzender verantwoordelijk voor het checken van het auteursrecht, 

eventuele schendingsclaims worden verhaald op de inzender. 
2. Ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de inzender. 
3. De redactie behoudt zich het recht voor om te selecteren en redigeren wat geplaatst wordt. 
4. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde kopij. 
5. Plaatsing van stukken houdt niet in dat de redactie de daarin weergegeven zienswijze onderschrijft. 

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“Tusken de 

pinksterblommen” 
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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

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. Welfingstrjitte 35 - 9241 GM  Wijnjewoude

06 13 95 26 45
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Herdenking 4 mei 
Velen kwamen woensdagavond 4 mei jl. naar het kerkhof van Weinterp om te gedenken 
al degenen, die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onze gedachten gingen ook uit 
naar al die anderen, die nu, zoals in Oekraïne, of langer geleden door oorlogsgeweld 
het leven lieten. De herdenking vond plaats bij het graf van Jan Welfing, die in de oorlog 
is omgekomen. Kinderen van de school legden een krans en lazen het gedicht ‘De Tijd’ 
voor. Na het taptoe signaal en twee minuten stilte, zongen we met begeleiding van het 
blazersensemble het Wilhelmus. Daarna hoorden we de geschiedenis van de familie 
Welfing. Zij verloren in de oorlog Jan en Jentsje. Ook nu zijn er mensen, die zich 
verzetten tegen onrecht. Zij hebben onze hulp nodig en we doen dit ook uit respect voor 
al degenen, die in de Tweede Wereldoorlog hebben gestreden tegen onrecht! Hun strijd 
is dan niet voor niets geweest! 
 
Mestvergister 
Op 17 en 18 mei jl. waren er 
informatiebijeenkomsten over de 
mestvergister. De werkgroep deed 
verslag van de werkzaamheden. Negen 
opties van mestvergisting werden 
gepresenteerd. De werkgroep gaf aan, 
dat een centrale mestvergisting, waar 
dan ook, de meest reële optie is. 
Maar… ook hierbij doen zich 
verschillende knelpunten voor, die 
opgelost moeten worden. Een centrale 
mestvergister is alleen rendabel, mits er 
SDE-subsidie beschikbaar komt. Dat is 
nu nog niet het geval. Daarnaast mag er 
b.v. geen sprake zijn van geluids- en 
verkeersoverlast. Totaal kwam men tot 
een tiental aandachtspunten. De 
werkgroep heeft WEN opdracht 
gegeven, de gesignaleerde mogelijke 
knelpunten op te lossen en de 
uitkomsten, mogelijk met een extern 
advies, voor te leggen aan de 
werkgroep. In de herfst hoopt de 
werkgroep het eindverslag te kunnen 
presenteren. 

 
Regelmatig krijgen bestuursleden van 
Plaatselijk Belang de vraag, hoe het 
bestuur denkt over het plaatsen van een 
mestvergister. Het bestuur probeert de 
inwoners van Wijnjewoude zo goed 
mogelijk te vertegenwoordigen. Duidelijk 
is, dat over de plaatsing van een 
centrale mestvergister verschillend 
gedacht wordt. Daarom neemt het 
bestuur van Plaatselijk Belang, gezien 
de huidige stand van zaken, daarover 
geen standpunt in. Wel proberen we de 
gang van zaken zo goed mogelijk te 
volgen; vandaar dat twee leden van 
PBW beide avonden aanwezig waren. 
Voor ons als bestuur is het belangrijk, 
dat we respectvol met elkaar omgaan. 
Als dat niet het geval is, dan wil het 
bestuur graag het gesprek daarover met 
de betrokkenen aangaan! We mogen 
van mening verschillen en het is 
belangrijk daarover met elkaar in 
gesprek te gaan. Het gezegde is nog 
steeds ‘Eerst de ander begrijpen en dan 
begrepen worden’!  

 
Hondenpoep   
Helaas zijn er nog honden, die op plekken waar mensen komen, iets achter laten waar 
we liever niet intrappen. Met name doet het zich op dit moment voor rond het Wâldhûs 
en op de speelterreinen. Laten we ervoor zorgen dat er geen hondenpoep achterblijft op 
plekken waar gelopen/gespeeld wordt!  
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Arcadia 
In het kader van Arcadia komt op zaterdag 2 juli het fietsevenement 'Reis naar de 
toekomst' door Wijnjewoude. De tocht start en eindigt in Bakkeveen. In Wijnjewoude 
krijgen de deelnemers door Gezond Wijnjewoude en WEN een Bluezone lunch 
aangeboden en wordt er inhoudelijk aandacht gegeven aan de thema's gezondheid en 
duurzaamheid. Nadere informatie volgt.  
 
Koffieochtend ‘Kom erbij’ 
Als Plaatselijk Belang zijn we erg 
content met de werkgroep’ Kom Erbij’. 
Afgelopen 16 mei was er weer een 
koffieochtend in ‘De Swingel’ waar we 
even bij zijn aan gesloten. Wat een 
gezellige drukte en wat een fijne sfeer. 
Met een grote groep vrijwilligers die zich 
inspannen het iedereen naar de zin te 
maken en te voorzien van een natje en 
een droogje. Er werd gezellig 
koffiegedronken er volgde een verloting 
om de kas te spekken en er werden 
spelletjes gedaan. Hier en daar 
behoorlijk fanatiek. Er was veel plezier 
en verbondenheid, prachtig om mee te 
maken. Hulde aan al deze vrijwilligers 
die van deze koffieochtenden (en nog 
veel meer activiteiten) zo’n succes 
maken! 
 
Dorpsspiegel Opsterland 
De gemeente vraagt elke 4 jaar aan de 
inwoners van de Opsterlandse dorpen, 
hoe zij het wonen in hun dorp/wijk 
ervaren. U hebt daar een informatiebrief 
over ontvangen. Tot 8 juni a.s. kunt u de 
vragenlijst invullen. Goed dat te doen, 
want zo kunt u uw mening geven over 
b.v. de woonsituatie, de voorzieningen 
in het dorp en de gemeentelijke 

dienstverlening. De uitkomsten worden 
op dorpsniveau besproken en kunnen 
we gebruiken voor een update van onze 
dorpsvisie. De bijeenkomst is op 27 juni 
in ‘De Driehoek’. Op de vragenlijst kunt 
u aangeven of u daarvoor wilt worden 
uitgenodigd. 
 
Russchenreed herstraten? 
De buurtvereniging wil graag, dat de 
Russchenreed opnieuw bestraat wordt. 
De gemeente gaat dit bekijken.  
 
Onderhoudswerk Finne 
De komende twee jaar wordt ieder jaar 
een gedeelte aangepakt en daarna 
wordt de hele de Finne gesplit. 
 
Graskeien Mounleane 
De graskeien aan de zijkant van de weg 
buiten de dorpsgrens verzakken. De 
gemeente weet nog niet hoe dit het 
beste kan worden opgelost.  
 
Melden 
Als u zaken opvallen, zoals b.v. het 
verzakken van de graskeien, dan hoort 
de gemeente dat graag. U kunt het 
direct melden aan de gemeente via de 
gemeentelijk website of doorgeven aan 
Plaatselijk Belang.

 
 
Brengpunt Groenafval  
Het Brengpunt Groenafval aan de Mounleane te Ureterp is zaterdagmorgen 4 en 11 juni 
en 2 juli geopend. 
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WEN Stap voor Stap 
 
De bewoners van Wijnjewoude hebben al 1 miljoen euro 
geïnvesteerd in duurzaamheid! 
Dat al 300 huishoudens de € 2.000,- waardebon voor 
verduurzaming ingezet hebben, heeft hier zeker aan 
bijgedragen. Het betekent dat er inclusief de eigen 
investering van bewoners en de landelijke subsidies al voor 
1 miljoen euro is geïnvesteerd in duurzaamheid. Een 
fantastisch resultaat van de Stimuleringsregeling na 1 jaar Proeftuin aardgasvrij 
Wijnjewoude. 
 
Het bewijst dat het uitgangspunt ‘Regie bij de bewoner’ samen met de persoonlijke 
aanpak van WEN bijdragen aan de bewustwording over energiegebruik en duurzaam 
wonen. Dit werd ook heel duidelijk uit de woorden van René Goseling, de 300ste 
aanvrager. Hij kreeg, tijdens een persmoment op 19 mei, van WEN een pluim uitgereikt 
voor zijn verduurzamingsacties en staat daarmee symbool voor alle Wijnjewoudsters die 
inmiddels actief aan het verduurzamen zijn. 
 
Wat als je zelf niet kunt investeren in verduurzaming? 
Nu er al veel waardebonnen besteed zijn, komt ook de vraag naar voren hoe WEN kan 
bevorderen dat ook mensen, die geen mogelijkheden hebben zelf te investeren en liever 
niet willen lenen, toch duurzaamheidsmaatregelen kunnen nemen. WEN onderzoekt of 
dit te organiseren is voor zowel huurders als woningeigenaren.  
 
Huurwoningen Elkien  
Recent heeft de woningcorporatie met de huurders van de Meester Geertswei en de 
duplexwoningen aan de Te Nijenhuiswei overlegd over isolatiemaatregelen die hopelijk 
nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd en waarbij er geen sprake zal zijn van 
huurverhoging. Beide partijen zijn blij met de ondersteuning van WEN. Hierna gaan alle 
huurders straat voor straat een uitnodiging ontvangen van Elkien om samen te komen 
tot wenselijke- en passende verduurzamingsmaatregelen. Na realisatie van de plannen 
hebben alle huurwoningen in Wijnjewoude een energielabel A of B en zijn er nog maar 
30 met een C-label. Vervolgens kijken we met alle betrokken partijen hoe via duurzame 
verwarmingssystemen ook de huurwoningen kunnen bijdragen aan verdere reductie van 
het gasverbruik in ons dorp. 
  
Groengas via monomestvergisting 
De werkgroep Leefbaarheid 2.0 heeft op 17 en 18 mei haar tussentijdse bevindingen 
aan het dorp gerapporteerd. Voor WEN betekent dit, dat ze nu hard aan het werk 
moeten om via onafhankelijke adviezen de effecten van centrale groengas productie in 
beeld te brengen en deze aan de werkgroep Leefbaarheid 2.0 ter beoordeling voor te 
leggen. Wij hopen in de herfst alles aangeleverd te hebben. Het bleek op deze avonden 
ook, dat je, ook als er geen overlast is, toch tegen mestvergisting kunt zijn. WEN neemt 
deze signalen zeer serieus en zal hier de komende periode ook aandacht aan besteden.  
 
De overheid en groengas 
Op 16 mei was WEN op bezoek bij het ministerie van EZK. Daarbij werd duidelijk, dat 
het ministerie vol inzet op de productie van groengas en daarbij alle mogelijkheden wil 
gebruiken, ook die van mestvergisting. Daarvoor gaan ze geen extra subsidies inzetten 
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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

Jolien Wegman - Boelens

Tel.: 0516 480 741   BGG: 06-12973201

e-mail: swingel@wijnjewoude.net

 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

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

Duofietsen in Wijnjewoude
Samen met z’n twee, ga je mee?

Iets voor jou?

Ook eens mee?

Bel naar Kom erbij: 

06 37 55 25 18

of mail naar: 

duofiets@wijnjewoude.net
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maar de energiebedrijven dwingen om groengas toe te voegen aan aardgas. Zo wordt 
het gebruik van aardgas verder teruggedrongen, komen we van Russisch gas af en 
kunnen we bevorderen dat ze in Groningen ook rustig kunnen slapen. De verwachting is 
dat de prijs van groengas hierdoor zal stijgen zodat er voor projecten, zoals in 
Wijnjewoude, geen subsidie meer nodig is.  
 
Algemene Leden Vergadering 22 juni  
Op deze avond komen een aantal belangwekkende onderwerpen en vragen aan de 
orde, die bepalen hoe we in de komende periode met elkaar verder gaan op de weg 
naar Wijnjewoude Energie Neutraal. Denk bijvoorbeeld aan: 
− Besparing en verduurzaming; Hoe gaat het met de bespaaracties en de 

stimuleringsregeling en wat zijn de resultaten tot nu toe? 
− Geen mogelijkheden om zelf te investeren en toch maatregelen nemen, die geld 

kosten. Droom of werkelijkheid? 
− Zonneweide; Hoe pakken we de financiering aan en kunnen we het perceel zo 

inrichten dat het werkelijk bijdraagt aan de versterking van de biodiversiteit? 
− Groengas via monomestvergisting; Informatie over de vervolgstappen. 
Net als anders is ook deze ledenvergadering van WEN openbaar. Dus, weet je welkom. 
De agenda kun je binnenkort vinden op www.wen.frl.  
 
Ontmoet WEN op de familiemiddag van het dorpsfeest! 
Op zaterdagmiddag 18 juni staat WEN met een stand en enkele leuke kinderactiviteiten 
op het evenemententerrein. We willen je graag ontmoeten en horen welke vragen, 
ideeën of twijfels er bij jou leven wat betreft besparing van energiegebruik. Misschien 
kunnen wij, of andere dorpsgenoten jou wel heel eenvoudige en slimme tips geven om 
flink te besparen. Natuurlijk kan je ook in gesprek als je je waardebon nog niet hebt 
ingezet, als je graag je energieverbruik realtime wilt meten m.b.v. de gratis earn-e of als 
je gewoon jouw bespaarplannen wilt delen met WEN zodat we er met elkaar van 
kunnen leren! 
 
 
 
 

Jubileumfeest GV Longa Wijnjewoude 
 
1 april 1946 – 1 april 2021 
Inmiddels bestaat Longa alweer ruim 76 jaar, maar het 75-
jarige feest konden we door corona destijds helaas niet vieren. 
Van uitstel komt gelukkig geen afstel en bij deze willen we alle 
inwoners van Wijnjewoude en iedereen die zich verbonden 
voelt met GV Longa van harte uitnodigen voor ons 
jubileumfeest. Deze vindt plaats op zaterdag 2 juli 2022 van 
14.00 uur tot middernacht. 
 
Er is onder andere een stormbaan, spelletjes voor de jeugd, 
een disco en muziek. Door onvoorziene omstandigheden kan 
het feest niet plaatsvinden in de Swingel en vind het feest 
plaats in en rondom de kantine van ODV. We maken er een 
gezellige dag van met veel vermaak voor iedereen! Hopelijk tot 
dan! 
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Medisch Pedicure  
M.G.A. de Bruin  
Te Nijenhuiswei  27  
9241 EA Wijnjewoude  

M -  06 29 21 14 70 

VVooeettvveerrzzoorrggiinngg  

Maarriijjkkee  

L i d  v a n  P r o V o e t  

Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Tolleane 1  Wijnjewoude  Tel. 06-11292116

Moskouwei 2a
9241 HJ  Wijnjewoude 

 info@taekemabouw.nl
 www.taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03

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
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Programma Dorpsfeest 15 t/m 18 juni 2022 

 
• WOENSDAG 15 JUNI 
 
19:30 uur | Pubquiz 
We trappen het feest af met een Pubquiz georganiseerd door X-events. Teams bestaan 
uit 6 personen. De inleg is €10,- per team. Er hebben zich 22 teams opgegeven, dus dit 
belooft een gezellige avond te worden! De inloop is om 19:00 uur en we beginnen om 
19:30 uur. 
 
• DONDERDAG 16 JUNI 
 
18:30 uur | Survival 
Er wordt dit jaar natuurlijk ook weer gestreden om de wisselbeker ‘Op handen 
gedragen’. En wel op de donderdagavond tijdens een nieuwe editie van de 
buurtensurvival. We beginnen om 18:30 uur op het feestterrein. Je buurtgebonden team 
bestaat uit 6 personen waarvan tenminste 2 dames. Houd er wel rekening mee dat je 
kleding echt vies wordt. Na afloop is er mogelijkheid tot douchen in de kleedkamers van 
ODV. Je kan je voor deze activiteit nog opgeven! VOL=VOL 
 
In het programmaboekje, dat in deze week op jullie deurmat verschijnt, staat een 
klein foutje hoe laat deze activiteit begint. De juiste tijd hiervoor is 18:30 uur! 
 
Voor en na de prijsuitreiking in de tent wordt de avond muzikaal omlijst door de 
feestband ‘Gang is alles’, speciaal overgevaren vanaf Ameland! Na de prijsuitreiking 
vindt de loting voor de playbackshow plaats. We verzoeken je daarom dat er van iedere 
act minstens 1 persoon aanwezig is. 
 
• VRIJDAG 17 JUNI 
 
10:00 uur | Bingo 
De niet meer zo geheime tip van het dorpsfeest: de Bingo-ochtend voor jong en oud. 
Onder het genot van een kopje koffie en de klanken van Trekzakgroep Wijnjewoude 
houden we diverse bingo rondes. De entree (voor de bingo en koffie) is €5,-. De 
hoofdprijs is nog een grote verassing… 
 
17:00 uur | Mini Playbackshow 
Dat er veel aanstormend talent in Wijnjewoude zit, wordt jaar op jaar bewezen in de mini 
playbackshow! Ook dit jaar laat de bassischooljeugd de tent weer beven! Presentatie 
wordt gedaan door Aline Stroetinga. 
 
17 juni, 20:00 uur | Playbackshow 
Om 20:00 brandt de strijd los. Wie trekt er alles uit de kast, wie laat zich van z’n meest 
creatieve kant zien en gaat er dit jaar vandoor met de hoofdprijs? Presentatie wordt 
gedaan door Aline Stroetinga. 
 
22:30 uur | DJ Danny 
Na alle inspanningen kunnen nu alle remmen los op de muziek van DJ Danny. Toegang 
is vrij. 
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Mounleane 3a
9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl
www.hytexfashion.nl

Hytex Fashion B.V.HF socks, underwear, accessoires

Dinsdag  8:30 - 17:30 uur
Woensdag  8:30 - 20:00 uur
Donderdag  8:30 - 17:30 uur
Vrijdag   8:30 - 17:30 uur
Zaterdag  8:00 - 12:00 uur

Kruisweg 2b
8434 NE Waskemeer
0516 421665
info@hildehair-estherbeauty.nl
www.hildehair-estherbeauty.nl

Kapsalon

Kapsalon

Schoonheidssalon

Openingstijden:

Fysiotherapie Goren

Vestiging Haulerwijk:   0516-422 761
Vestiging Bakkeveen:   0516-542 246

www.fysiotherapiegoren.nl
e-mail:henkgoren@hotmail.com

Afspraak zonder verwijzing mogelijk!

·Fysiotherapie (ook aan huis)

·Manuele therapie

·Nek-, schouder- en arm specialisatie

·Oefengroepen

·FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut)

·Medical Taping Concept
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• ZATERDAG 18 JUNI 
 
14:00 – 17:00 uur | Familiemiddag 
In de tent en op het feestterrein zijn er activiteiten voor het hele gezin. Met het genot van 
een hapje en een drankje kunt u de kraampjes komen bezoeken, ook is er een 
stormbaan voor de kids. 
 
22:30 | The Euro’s 
Verrassender, muzikaler en enthousiaster dan ooit tevoren: The Euro’s spelen de 
haringen uit de tent en komen er lachend mee weg. En gelachen wordt er! Naast een 
zandvloed aan hits zorgt dit powertrio met hun briljante interactie en knallende show 
voor steengoed vermaak. Betrap jezelf op het bespelen van de luchtgitaar, zing de 
longen uit je lijf, en geniet voor de verandering eens van een waanzinnig trio zonder 
schuldgevoel! 
De tent is open vanaf 21:30 uur, de entree is €10,-. In het voorprogramma en tijdens de 
pauzes van The Euro’s wordt de muziek verzorgd door DJ Danny. 
 
• ZONDAG 19 JUNI 
 
16:30 – 17:30 | Kerkdienst in de tent 
We vinden het fijn dat we met elkaar weer wat meer samen kunnen zijn. Dit jaar is het 
ook weer mogelijk om de kerkdienst in de tent te organiseren. De kerkdienst wordt 
verzorgd door predikant: Leo Blees. 
 
 

Schutjassen 
 
Uitslag schutjassen 6 mei 2022, 8 deelnemers: 
1. Eelco Drent 52 punten 
2. Henk Posthumus 50 punten 
3. Anko van Bruggen 39 punten 
4. Durk van der Veen 38 punten 
5. Geeuwke Posthumus 38 punten 

 
Eindstand, top 5: 
1. Henk Posthumus 187 punten 
2. Anko van Bruggen 178 punten 
3. Eelco Drent 178 punten 
4. Geeuwke Posthumus 164 punten 
5. Geeuwke Jongsma 149 punten 

 
Na een spannende avond is Henk Posthumus winnaar geworden van dit (halve) 
schutjasseizoen. Hierbij de felicitaties voor Henk. Graag willen we in oktober het schutjassen 
hervatten en hopelijk is er dan geen onderbreking meer. Ook wat meer mensen die het 
kunnen of het willen leren zijn welkom om het schutjassen in leven te houden. 
 
Klaverjassen 
Ook willen we graag in de ODV-kantine het klaverjassen opstarten. De precieze data zijn 
nog niet bekend, maar vanaf september/oktober zullen we daarmee beginnen. Ook dat zal 
op een vrijdagavond plaatsvinden. Daarover later meer. 
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Geef de pen door 
 
 
En zo kwam het, dat op een zonnige dinsdagochtend, toen ik nog met 
een iets slaperig hoofd met mijn hondje Floor naar buiten stapte voor 
dagelijkse ochtendgymnastiekronde, ik struikelde over iets op de mat. 
De Pen! Er was geen afzender te zien, maar het verkrijgen van de Pen 
is toch wel een enorme eer. Dus ben ik er mee aan de slag gegaan! 
 
In april 2017 ben ik samen met mijn 
vriend Lieuwe Boonstra de gelukkig 
eigenaar geworden van de prachtig 
verbouwde woning op de Merkebuorren 
nummer 33.  Voordat we hier 
neerstreken, woonden we met veel 
plezier in het mooie Bolsward waar 
Lieuwe geboren en getogen is (ikzelf 
ben geboren in Drachten). Na acht jaar 
verkochten we aan het begin van de 
gekte op de woningmarkt ons huis een 
beetje “bij toeval”. Er waren toen weinig 
woningen te koop in Bolsward en de 
nieuwe eigenaar wist dat we bezig 
waren het huis verkoopklaar te maken. 
Machtig mooi natuurlijk. Zonder 
makelaar, grote klussen etc. waren we 
van ons huis af.. En toen?? Qua plaats 
maakte het ons niet zo heel veel uit. 
Dus een grote zoektocht door onze 
mooie provincie volgde tot we dit 
pareltje binnenliepen. Het was zo mooi 
verbouwd en het grote raam dat we 
boven hebben, dat vrij uitzicht geeft over 
de landerijen, overtuigde ons meteen. 
We hebben geen dag spijt gehad. 
 
Aan het huis zelf hebben we dan ook 
bijna niets hoeven doen. Enkel het 
toevoegen van een vaatwasser was 
genoeg. De tuin hebben we wel 
aangepakt met een mooie overkapping 

waar we al menig barbecue, kerst en 
oud-nieuw gevierd hebben. We zijn 
hierdoor ook helemaal ‘into het 
buitenkoken’ geraakt en vinden het heel 
erg leuk dit te doen. Vooral met de 
Dutch ovens (grote zware gietijzeren 
pannen) zijn we vaak in de weer voor 
lekkere taarten, stoofschotels en andere 
gerechten. 
 
Ik heb de afgelopen tijd ook erg kunnen 
genieten van ons mooie uitzicht want 
tijdens de coronatijd heb ik voor de 
GGD in Zuid-Holland-Zuid het bron- en 
contactonderzoek gedaan. Mooi werk, 
heerlijk vanuit huis en daardoor dus ook 
vanuit het mooiste kantoor van 
Nederland. Tussen de middag lekker 
met het hondje een frisse neus halen, 
wat wil een mens nog meer?  
 
Inmiddels liggen die dagen mooi achter 
ons en ben ik weer begonnen aan een 
nieuwe baan maar wel een oude 
bekende. Ik ben terug gegaan naar wat 
ik altijd gedaan heb, namelijk het 
onderwijs. Daar heb ik onwijs veel zin in. 
Net als in de zomer, als we weer lekker 
in de weer kunnen in de tuin en 
genieten van de prachtige omgeving 
van ons mooie dorp.

 
 
Aan wie geef ik nu de pen?? Let allemaal goed op je deurmat, wie weet ligt hij op een 
ochtendje bij jou! 
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Verduurzaming Wijnjewoude loopt als een trein; al 
half miljoen euro uitgekeerd aan bewoners 

 
 

Hoe doen ze dat daar? 
Nauwelijks een jaar na de feestelijke aftrap van 
Proeftuin Wijnjewoude is er absoluut aanleiding om met 
jullie als media stil te staan bij de ervaringen die we 
inmiddels hebben opgedaan met het verduurzamen van 
een heel dorp. 
 
Daarom was er een opmerkelijk persmoment op 
donderdag 19 mei om 11.00 uur in MFC De Swingel in 
Wijnjewoude. 

 
Die ochtend konden wij het inmiddels 300ste huishouden blij maken met €2.000,- voor de 
verduurzaming van hun huis en namen we je mee in onze aanpak. 
 
Wat is er ongelofelijk veel gebeurd, 
ervaren, gepionierd en geleerd in een 
jaar tijd! 
Zomaar subsidie aanbieden helpt 
mensen niet om te gaan verduurzamen. 
Gelden vanuit de overheid blijven vaak 
ongebruikt op de plank liggen. De 
bewoner bewust maken van zijn 
mogelijkheden, de regie dáár laten en 
eigen keuzes laten maken, dat helpt! 
 
Stap voor stap gaat Wijnjewoude, met 
ondersteuning van de bloedfanatieke 
energiecoöperatie WEN, z'n duurzame 
droom realiseren: 'energieneutraal in 
2025'! 
Van de 900 adressen zijn in één jaar tijd 
maar liefst 300 gezinnen aan de slag 

gegaan met substantiële 
verduurzamingsmaatregelen en hebben 
daarvoor al een half miljoen euro in de 
pocket. En bijna dagelijks stromen 
nieuwe plannen binnen. Iedereen heeft 
z'n eigen verhaal, ieder z'n eigen 
redenen en ieder z'n eigen bespaarplan. 
 
Nieuwsgierig naar de eigenwijze 
manier van samenwerken in 
Wijnjewoude? 
Bewoners, gemeente en een installateur 
nemen je mee in hun ervaringen. 
Aansluitend aan het persmoment is er 
gelegenheid voor filmen of interview op 
locatie.

 
Tina Hulst, projectleider Besparen 
Wijnjewoude Energie Neutraal 
 
 
 

Draag bij aan een toekomst zonder MS 
 
Collecte Nationaal MS Fonds van 27 juni t/m 2 juli 
Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke huis-aan-huis collecte van het Nationaal MS 
Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan langs de deuren of komen online in actie 
voor de strijd tegen MS (multiple sclerose). Draag bij aan onderzoek naar deze 
zenuwslopende ziekte en geef aan de collectant! 
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Pinkster Open Huis bij Atelier  
Jan Kerkstra en Marion Pannekoek 

 
Met veel plezier nodigen wij u uit voor ons Pinkster Open Huis. Het wordt weer een 
feestelijke thuisexpositie met onze nieuwste sieraden, bubbels, lekkers en leuke 
ontmoetingen. Ons atelier en huis worden omgetoverd tot expositieruimte. Bij mooi weer 
zijn er in de tuin gezellige zitjes. En speciaal voor deze gelegenheid zijn er heel veel 
sieraden met een flinke korting! 
 
Datum en tijden van ons Open Huis 
Zaterdag 4 t/m maandag 6 juni van 11.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Locatie 
Atelier Jan Kerkstra | Marion Pannekoek 
Tsjerkereed 4, 9241 HH, Wijnjewoude. 
www.thejewelrystory.com  
Parkeren kan op de parkeerplaats langs de weg. 
 
 
 
 

Tennis in het voorjaar 
 
We zijn al weer een aardige tijd op weg met het tennissen in het voorjaar. Vanaf het 
moment dat op 1 april de banen weer geprepareerd waren, kunnen we elke dag weer 
spelen. Zoals je al in het aprilnummer hebt kunnen lezen, spelen we dit jaar met 4 
competitieteams. Dit gaat met een aardig succes, hoewel we soms alle zeilen moeten 
bijzetten om een compleet team op de been te krijgen, bij bijvoorbeeld blessures van 
teamleden. Dat slaagt – haast – altijd. 
 
We hebben een ledenwerfactie gehouden bij de basisschool. Nadat twee keer vele 
kinderen gratis les hebben gehad op de baan, hebben voldoende kinderen zich 
aangemeld om lid te worden en les te nemen. We draaien nu een lesgroep met kinderen 
naast drie groepen van senioren. Daar zijn we erg blij mee. 
 
In de nabije toekomst hebben we drie onderlinge toernooitjes op de baan: 
− Woensdag 1 juni, vanaf 15.00 uur: pannenkoektoernooi voor de kinderen 
− Zaterdag 11 juni, vanaf 20.00 uur: Ladies Night, voor de dames. 
− Zaterdag 18 juni, vanaf 20.00 uur: Bokkentoernooi, voor de heren. 
 
Op donderdag 9 juni hebben we onze jaarvergadering, in de kantine, bij de banen. We 
beginnen om 20.00 uur. Racket even meenemen, omdat we na afloop nog wel even een 
balletje gaan slaan. 
 
Ik hoor de vraag, of het mogelijk is om gedurende het lopende jaar nog lid te kunnen 
worden. Ja dat kan, en ook kun je nog bij een lesgroep, als je dat wilt. Dus bel maar 
even, dan maken we het in orde (tel.:06 – 49010442). 
 
Geert 



16

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.

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



17

Avond-4-daagse Bakkeveen 
 
Voor jong en oud! 
Van woensdag 8 t/m zaterdag 11 juni 2022 
 

Foto: Martijn van der Vaart. 
In de week na Pinksteren wordt de 
65e avond-4-daagse van Bakkeveen 
gehouden.  Elke avond wandel je 
traditiegetrouw door een mix van 
natuurgebieden en privéterreinen: 
bossen, weilanden en heidevelden 
wisselen elkaar af en soms over een 
stukje straat. 
 
Het is voor de organisatie een 
voorrecht dat particulieren (vaak 
landbouwers) snel toestemming 
geven om de deelnemers eenmalig 
over hun terrein te laten wandelen, 
wat voor een nog grotere afwisseling 
zorgt. In de routes worden elk jaar ook enkele van de buurdorpen aangedaan: 
Waskemeer, Wijnjewoude, Siegerswoude en mogelijk Zevenhuizen. 
 
Volwassenen lopen ook 
Steeds meer volwassenen wandelen mee, zij kunnen meteen als eersten om 18:00 uur 
starten of na de laatste groep scholieren om 18:30 uur. Er is keuze uit 3 afstanden: 5, 10 
en 15 km. De 15 km is speciaal voor de wat meer ervaren wandelaar. Er doen scholen 
mee uit waarschijnlijk 12 omliggende dorpen, met ongeveer 1000 kinderen en hun 
begeleiders.  
 
Verandering 
Wat anders is dan voorgaande jaren: de start en finish zijn niet meer in het centrum van 
Bakkeveen maar op de parkeerterreinen bij het sportpark. De intocht op de 
zaterdagavond gaat via de straten Dwarskamp en Mjûmster Wei. Hiermee worden 
verkeersopstoppingen op de doorgaande wegen voorkomen. 
 
Even opletten 
− Honden mogen niet mee, dit omdat de routes ook over beschermd gebied en 

privéterrein voeren. 
− Elke avond onderweg een traktatie. 
− De routes zijn voorzien van pijlen. 
− Op de laatste avond (de zaterdag!) zijn er natuurlijk weer diverse muziekkorpsen die 

je verwelkomen. 
− De kosten bedragen € 5,- p.p. voor 4 dagen wandelen met medaille! 
  
Maak 's avonds even een lekker ommetje in de omgeving waarbij je ook over terreinen 
waar je normaal gesproken niet komt! Gezond en genieten tegelijkertijd. 
 
Meer info en voor-inschrijven:  www.bakkeveen.nl/wandel.  
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DE BESTE 
SERVICE 
VOOR DE 
BESTE PRIJS

Zoekt u een betrouwbare en vakkundige autogarage 
in de regio Wijnjewoude? Dan bent u aan het juiste 
adres bij CarXpert P. de Jong Auto’s. U kunt bij ons 
terecht met alle merken en typen auto’s. Welk 
onderdeel ook nodig is voor de reparatie van uw 
auto, wij werken met onderdelen voor alle merken 
die er zijn.

Als klant van CarXpert P. de Jong Auto’s wordt u vooraf 
geïnformeerd wat de kosten zijn voor onderhoud en/
of reparatie. Zo weet u precies waar u aan toe bent 
en komt u niet voor verrassingen te staan. Altijd met 
behoud van fabrieksgarantie.

APK

Uitlijnen

Airco

Occasions

Onderhoud

Storingsdiagnose

ONZE SERVICE

P. de Jong

www.carxpert-pdejong.nl

CarXpert P. de Jong Auto’s
Tolleane 12 
9241 WH  Wijnjewoude 
Tel. +31 (0)6 4399 7171
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100 jaar christelijk lager onderwijs in Waskemeer 
 
In 2020 bestond het christelijk lager onderwijs in Waskemeer (tot 1954 Haulerwijk-
beneden) precies 100 jaar. Sinds 1964 heet de school “CBS De Paadwizer”. Door 
corona kon deze reünie afgelopen twee jaar niet doorgaan, maar gelukkig kan het dit 
jaar gevierd worden. Op zaterdag 10 september 2022 vindt de reünie plaats van 10:00 
uur tot 17.00 uur. Op zondag 11 September om 11:00 uur staat een kerkdienst gepland. 
 
Alle (oud-)leerlingen, (oud-)onderwijzers 
en andere personeelsleden zijn van 
harte welkom. De organisatie heeft hun 
werkzaamheden weer herpakt om alle 
voorbereidingen te treffen rondom deze 
feestelijke dag. De reünie wordt 
gehouden in dorpshuis ’t Ald Leger in 
Waskemeer. Ook de huidige Paadwizer 
opent deze dag de deuren. Op zondag 
11 September is er om 11:00 uur een 
kerkdienst in dorpshuis 't Ald Leger in 
Waskemeer. De kerkdienst is onder 
leiding van Jaap Kuperus (oud-
leerkracht en directeur). Hier is iedereen 
van harte welkom. 
 
De precieze indeling van deze dag blijft 
nog een beetje een verrassing, maar het 
zal zeker een gezellige dag worden. Met 
tijd voor hereniging met oude 
klasgenoten en leraren, gezellig 
bijkletsen en natuurlijk het bekijken van 
oude foto's. De organisatie zorgt voor 
koffie, thee, een hapje en een lekkere 

lunch. De kosten bij aanmelding 
bedragen €25,- per persoon. 
 
Gezocht: foto's van vroeger 
Heeft u thuis nog oude foto's liggen? 
Deze ontvangt de organisatie graag. U 
kunt ze mailen naar 
reunie20waskemeer@gmail.com. U 
kunt via dit e-mailadres ook vragen hoe 
u ze op een andere manier kunt 
versturen.   
 
Heeft u interesse?  
U kunt zich aanmelden via 
reunie20waskemeer@gmail.com. 
Vermeld uw voor- en achternaam en 
geboortedatum. Verdere info volgt via 
de e-mail na opgave.   
Heeft u geen mail, vraag dan familie of 
vrienden om u op te geven en wij helpen 
jullie graag verder. Houd ook de 
Facebookpagina in de gaten voor de 
laatste nieuwtjes. 

 
 
 
 
 

Collecte Longfonds 
 
In de week van 16 t/m 21 mei vond in Wijnjewoude de Longfonds-collecte plaats. Deze 
collecte heeft een totaalbedrag van € 727,23 opgebracht. Namens het Longfonds en 
mijzelf als collecte-organisator wil ik graag alle collectanten en gevers bedanken voor 
jullie inzet en giften, iedereen heel erg bedankt. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Douwe de Ruiter 
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Nieuws van de Swingel 
 
De zomer nadert. Het aantal activiteiten in de Swingel vermindert nu enigszins. Daar 
hadden we qua planning rekening mee gehouden met de op dit moment in uitvoering 
zijnde verbouwing. Waar we geen rekening mee hadden gehouden, was de pech toen 
tijdens de verbouwing bleek dat de vloer onder de toiletten en de voor- en achterzaal 
zodanig waren aangetast door vocht en zwam, dat een toekomstig veilig gebruik 
onmogelijk zal zijn. Kortom de oude vloer moet er uit en vervangen worden door een 
volledig nieuwe vloer. Dit betekent dat de verbouwing veel ingrijpender zal zijn en veel 
langer gaat duren. 
 
Misschien nog wel ernstiger leek de 
aanslag op het beperkte bouwbudget. 
Spoedoverleg met de gemeente heeft 
gelukkig nieuw uitzicht opgeleverd. We 
zijn de gemeente dan ook zeer 
erkentelijk voor de adequate reactie en 
de inhoudelijke bijdrage om tot een 
oplossing te komen. Nu gaan we uit van 
de stelling “elk nadeel heb zijn 
voordeel”. Immers we kunnen nu ook 
vloerisolatie en vloerverwarming 
realiseren. Een al langer levende wens 
in het kader van de verduurzaming van 

de Swingel. Gevolg van één en ander is 
wel dat vanaf het verschijnen van deze 
Bân een groot deel van de 
benedenverdieping van de Swingel een 
lange tijd niet meer gebruikt kan 
worden. De ruimtes van de 
bovenverdieping en de sport- en 
fitnessaccommodatie blijven normaal te 
gebruiken. We hopen in de volgende 
Bân positief te kunnen berichten over 
het bouwproces, wellicht te komen met 
een datum van de heropening en de 
startdatum van de cafetaria-functie. 

 
Alex van der Meer 
Namens bestuur St. Dorpshuis Wijnjewoude 
 
 
 

Een Odensehuis? Wat is dat? 
 
U kent misschien al het Odensehuis Dirk Baron in Drachten? Sinds begin september 
2021 is er ook een Odensehuis Dirk Baron in Beetsterzwaag. Wij zijn elke woensdag 
open van 10.00 – 16.00 uur in het Dorpshuis: de Buorskip. U bent welkom om binnen te 
lopen. 
 
Odense is een plaats in Denemarken 
waar dit initiatief gestart is. Een 
Odensehuis is een welkome plek voor 
mensen met dementie die nog thuis 
wonen. Ook hun partners, kinderen of 
anderszins mantelzorgers zijn welkom. 
Er is geen indicatie nodig om langs te 
komen. Het is kosteloos. Alleen voor 
een lunch betaalt u een kleine bijdrage. 
 

Bezoekers vinden het een fijne plek. Je 
ontmoet lotgenoten waarmee je 
ervaringen kunt uitwisselen. Je kunt 
gewoon jezelf zijn, hoeft nergens aan te 
voldoen. Er is altijd ruimte voor een 
goed gesprek. Maar je kunt ook een 
krant lezen, een spel spelen, tekenen, 
samen zingen en pret maken. Loop 
gerust eens binnen! 

Voor informatie bel of mail gerust met de coördinator: 
Annie Hoekstra: 06-54358425 of anniehoekstra@odensehuisdrachten.nl.  
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Heel Opsterland krijgt glasvezelaansluiting van 
DELTA Netwerk 

 
Goed nieuws voor de inwoners van Opsterland. De aanleg van het glasvezelnetwerk in de 
gemeente Opsterland is van start. Er zijn ruimschoots voldoende aanmeldingen 
binnengekomen om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Hiermee krijgt heel Opsterland het 
internetnetwerk dat klaar is voor de toekomst. 
 
Aanleg glasvezel gestart 
Jaap Bosma, ambassadeurscoördinator 
bij DELTA Netwerk: “Ik ben blij dat 
inwoners en ondernemers in Opsterland 
binnenkort supersnel en betrouwbaar 
internet tot hun beschikking hebben. De 
afgelopen twee jaar hebben we door het 
vele thuiswerken vanwege de 
coronapandemie ervaren hoe belangrijk 
dat is, zowel zakelijk als privé. Heel 
Opsterland willen we dus gaan aansluiten. 
Ook als u nog geen abonnement heeft 
afgesloten. Hiermee krijgt heel Opsterland 
een upgrade in haar internetinfrastructuur 
en is hiermee op de toekomst voorbereid. 
Bovendien is de overlast van 
graafwerkzaamheden beperkt omdat de 
straat maar één keer open hoeft. Sowieso 
is die beperkt want er wordt telkens een 
smalle strook van enkele tientallen meters 
opengelegd en dezelfde middag alweer 
gedicht.” 
 
Een glasvezelaansluiting is nog geen 
glasvezelverbinding 
Bosma vervolgt: “Een glasvezelaansluiting 
betekent dat we een vertakking van de 
glasvezelkabel naar het huis leggen en in 
huis een bijbehorend kastje (FTU) 
plaatsen. Let op, een glasvezelaansluiting 
is nog geen werkende verbinding. Om 
daadwerkelijk supersnel en stabiel 
internet via glasvezel te kunnen 
gebruiken, heb je een abonnement nodig 
van een deelnemende telecomaanbieder. 
Kijk op gavoorglasvezel.nl voor de 
voordelen van glasvezel en het beste 

abonnement voor u.”  
 
Glasvezelaanleg in Opsterland 
In opdracht van DELTA Netwerk legt 
aannemer Allinq het glasvezelnetwerk van 
de toekomst aan. “Voordat we kunnen 
beginnen vindt er uitgebreid onderzoek 
plaats. De instemmingen van de 
gemeente worden aangevraagd, alle 
grondonderzoeken en NGE’s (Niet 
Gesprongen Explosieven), worden 
onderzocht. Als alles goedgekeurd is 
kunnen we van start”, zegt Marcel 
Projectmanager FttH van Allinq “Er zal 
circa 250 kilometer gegraven worden door 
de woonkernen en het buitengebied van 
Opsterland en hiermee ruim 10.000 
woningen worden bezocht”. Met de 
aannemer Allinq zorgt DELTA Netwerk 
ervoor dat bewoners zo min mogelijk last 
van de werkzaamheden zullen 
ondervinden.  
 
Meer informatie  
Samen met DELTA Netwerk 
communiceert de aannemer voor en 
tijdens de aanleg met de inwoners over de 
werkzaamheden en het plaatsen van de 
aansluiting in de woningen. Zodra zij gaan 
schouwen of graven ontvangen de klanten 
een brief met meer informatie. Via de 
postcodecheck op gavoorglasvezel.nl 
kunnen zij de status en binnenkort ook de 
verwachte oplevermaand voor hun adres 
bekijken. Inwoners die nog geen glasvezel 
hebben, kunnen zich hier ook nog steeds 
voor aanmelden.

 
Over DELTA Netwerk 
DELTA Netwerk is een van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Door 
heel Nederland zijn nu bijna 1 miljoen adressen aangesloten op het netwerk van DELTA 
Netwerk. De ambitie van DELTA Netwerk is om zoveel mogelijk huishoudens en bedrijven 
toegang te bieden tot een snelle internetverbinding en te groeien naar 2 miljoen 
aansluitingen in 2025. 
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U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers:

Appie de Haan tel. 0657521732

Alie Blaauwbroek tel. 0516481307

en via ons e-mail adres: dspwijnjewoude@gmail.com

 

 

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

 

Mounleane 2-4
9241 HA  Wijnjewoude
Tel.: 0516 - 48 12 61
Fax: 0516 - 48 13 97

GFHGFH

www.gfh.nl

Venekoterweg 1
8431 HG Oosterwolde
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Varen met de Zonnebloem 
 
Op vrijdag 16 september 2022 houdt de 
Zonnebloemafdeling Ureterp e.o. haar jaarlijkse 
bootdagtocht. Deze dag organiseren wij voor onze 
doelgroep uit Ureterp, Frieschepalen, 
Siegerswoude, Wijnjewoude en Bakkeveen. Wij 
vertrekken deze keer rond 9.30 uur vanuit Drachten 
voor een tocht over de Friese wateren. We maken 
gebruik van de Toerist VI.  
Dit is een rondvaartboot van rederij Van der Werf. 
Het is een moderne, veelzijdige en comfortabele rondvaartboot en is voorzien van grote 
panoramaramen, waardoor u vanuit alle ooghoeken een mooi uitzicht heeft over het 
water. Na koffie met gebak en eventueel een borrel, krijgt u een meer gangen maaltijd 
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 € 40,– per persoon. 
Mocht u medische verzorging nodig hebben aan boord; er gaan enkele 
verpleegkundigen mee. Rond 16.30 uur zal de boot weer terug zijn in de haven. Indien 
eigen vervoer niet mogelijk is, kunt u door onze vrijwilligers worden opgehaald en weer 
thuisgebracht. 
We hebben al vele aanmeldingen… Wilt u ook met ons meevaren? Geef u dan snel op 
want VOL = VOL!! 
 

U kunt zich opgeven vóór 19 augustus bij:  
Zwaantje van der Wal, tel. 0516 – 481667 of Anke 
Posthumus, tel. 0516 – 481635. 
   
U bent van harte welkom!! 
Namens het bestuur van de afd. Ureterp e.o., 
Irma Weening 

 
 

Van het Dorpssteunpunt 
 
Onlangs kregen alle inwoners van ons dorp een brief van de gemeente over de 
Dorpsspiegel. Hierin wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit kan digitaal, of u 
kunt een vragenlijst op papier aanvragen. Hebt u hiermee problemen, omdat u 
bijvoorbeeld niet over een computer beschikt? Aarzel niet om de vrijwilligers van het 
Dorpssteunpunt te bellen. Zij zullen hun best doen om u te helpen!  
 
Martje Seefat:   0516 – 48 12 71 
Grietzen van der Woude: 06 – 20 65 59 98 
Alie Blaauwbroek:  0516 – 48 13 07 
 
Niet alleen hiermee kunnen wij u helpen, ook voor andere hulpvragen kunt u bij ons 
terecht. In onze advertentie in de Bân staan de telefoonnummers vermeld, evenals ons 
e-mailadres.  
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Nieuwe bewoners stellen zich voor 
 
Hallo Wynjewâlders! Wij zijn drie gezinnen met een gedeelde droom en wonen sinds kort 
aan de Weinterp 37, 37a en 37b. We stellen ons graag aan jullie voor. 
 
Tim, Ina en hun dochters Doris (bijna 6) en Marein (1 jaar) komen vanuit Utrecht. Het 
kriebelde al een tijdje om meer in het groen te leven na 20 jaar wonen in de stad. Het 
platteland was niet helemaal onbekend; Ina groeide op in Drenthe en Tim woonde als kind in 
de Achterhoek. Maar alleen in een afgelegen boerderij wonen was niet het ideale plaatje. 
Het idee ontstond om samen met één of twee andere gezinnen een plek te creëren waar 
leven, wonen en werken met elkaar verweven kunnen worden. Op een duurzame manier 
een mini-gemeenschap opzetten waar kinderen samen opgroeien en iedereen zich welkom 
voelt. Tim bouwde een website en Ina plaatste oproepjes op sociale media. 
 
Jozien, Michael en dochter Abby (4 jaar) 
uit Waddinxveen reageerden en het klikte 
direct. We deelden dezelfde ideeën en 
droom, dus gingen we samen op zoek. 
We bekeken meerdere huizen in allerlei 
provincies. Maar het vinden van een 
geschikte plek bleek ontzettend moeilijk. 
Woning te klein, slechte locatie, te duur of 
geen toestemming vanuit de gemeente 
om met meerdere gezinnen te gaan 
wonen. En toen kwam de Weinterp 
voorbij! De speld in de hooiberg waar we 
al die tijd naar op zoek waren geweest.  
 
Drie prachtige woningen die met 
ontzettend veel liefde gebouwd zijn door 
de vorige bewoners. Een mooi stuk land 
met veel potentie. We gingen kijken, 
deden een bod en kregen de drie huizen! 
Er kwam nogal wat bij kijken om het 
allemaal geregeld te krijgen, maar het 
lukte en eind januari kregen we de 
sleutels. Een nieuw avontuur ging 
beginnen! Gelukkig kwam ook het derde 

gezin snel op ons pad. Henri, Henderike, 
dochter Marijke (3 jaar) en zoon Morris (8 
maanden) uit Hurdegaryp maken het 
project compleet. 
 
Alle drie de gezinnen hebben een eigen 
privé huis, de schuur en het land zijn 
gemeenschappelijk terrein. De afgelopen 
maanden zijn we druk bezig geweest met 
alle verhuizingen, het verbouwen van het 
achterhuis, het opzetten van een 
moestuin en aarden in het Friese land. 
We hebben mooie plannen met de schuur 
en de grond. Ruimte geven aan de natuur 
bijvoorbeeld. Om het bodemleven te 
verbeteren, maaien we de eerstkomende 
tijd bijvoorbeeld niet. De komende zomer 
willen we graag kennis maken met onze 
buurtgenoten. Onze directe buren hebben 
we al leren kennen en we zijn blij met de 
gastvrijheid en behulpzaamheid die we 
hebben ondervonden. De ‘stugge Friezen’ 
hebben wij nog niet ontmoet! 

Voor wie meer wil weten over ons en onze plannen; neem een kijkje op 
www.buurzamegrond.nl. 
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Rommelmarkten  
Wat is het weer gezellig op de eerste woensdag van de maand als de rommelmarkt op 
en bij het Evenemententerrein wordt gehouden. Er is weer reuring in het dorp en dat is 
fijn. Van harte welkom als je leuke spulletjes wilt kopen, zeker nu de vakantie voor de 
deur staat. Maar voor €4,- krijg je ook een plekje op het terrein als je iets wilt verkopen. 
 
De volgende rommelmarkten staan gepland voor: 
− 6 juli van 14.00 – 18.00 uur 
− 20 juli van 17.00 – 21.00 uur (dit is een extra avond rommelmarkt) 
− 3 augustus van 14.00 – 18.00 uur 
− 17 augustus van 17.00 – 21.00 uur (dit is een extra avond rommelmarkt) 
− 7 september van 14.00 – 18.00 uur 
− 5 oktober van 14.00 – 18.00 uur 
 
Avondfietsvierdaagse 
Deze wordt gehouden op 5, 6, 7 en 8 juli (dinsdag t/m vrijdag). Inschrijving en start is 
tussen 18.30 en 20.00 uur bij hotel-restaurant de Stripe in Wijnjewoude. Er worden 
fietsroutes uitgezet tussen de 25 en 30 km door de prachtige en bosrijke omgeving van 
Wijnjewoude. 
 
Wij zien jullie graag op 5 juli bij de eerste fietsavond. Maar past het je dan niet dan kom 
je toch één van de volgende avonden. Als vier avonden fietsen te veel is mag je ook 
voor 1, 2 of drie avonden meedoen. 
 
Bestuur VVV 
 
 
 
 

Prikbord 
 

Hulp gevraagd 
 
1 keer per week hulp in de tuin. 

Halve dag op zaterdag of in overleg. 
Afwisselend werk, wieden, dakgoten 
schoonmaken, snoeien etc.  
Vanaf 15 jaar. 
 
Tsjerkereed 4, Wijnjewoude. 
Tel: 0516 – 481857. 

 Vooraankondiging 
 
Op zaterdag 5 november 2022 

gaan we weer een tweedehands 
speelgoed/boekenmarkt organiseren. 
Hiervoor hopen we weer een grote 
hoeveelheid speelgoed en boeken in te 
zamelen. Doet u mee!? 
 
Met groet van de diaconie 
Gereformeerde kerk Wijnjewoude-
Hemrik 
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Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

 www.prikkedaem.nl 
Finne 5, 9241 WE Wijnjewoude

06 11 18 20 06

SSPP:
Specialist in Wassen - Drogen 

Koelen - Inbouwapparatuur

Merkebuorren 46
9241 GG  Wijnjewoude
Telefoon: (0516) 48 18 92

VERKOOP & REPARATIE

         

Alleen op afspraak geopend!
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Nieuws van de supermarkt 
 
Bij groei en afstemming op de vraag van klanten hoort het 
krijgen van feedback. Wat fijn is het om te zien dat het dorp 
enorm betrokken is bij de supermarkt. Wij kijken dan ook met 
een goed gevoel terug op de eerste klankbordvergadering. 
De input van deze groep geeft ons de mogelijkheid de 
supermarkt steeds weer te verbeteren en om af te stemmen 
op wat u als klant graag ziet.  
 
Als team zijn we voortdurend bezig in te spelen op verschillende situaties in het dorp, op 
bijvoorbeeld het jaargetijde of de feestdagen. Voor de komende periode vindt u de 
volgende veranderingen en nieuwe zaken in de winkel: 

 
Koelkast 
Inmiddels is in de winkel een koelkast geplaatst met daarin allerlei 
soorten gekoeld bier. Speciaal voor een verfrissing tijdens warme 
dagen. 
 
Zomermaanden 
Met de zomermaanden in het vooruitzicht hebben we ons 
assortiment uitgebreid. Voor een snelle, gezonde lunch of 
verschillende sandwiches hebt u nu de keuze uit een ruim 
assortiment. De combinatie met gekoeld drinken is dan natuurlijk 
gemakkelijk gemaakt. 
 

 
Bezorgservice 
Wist u dat dat wij ook boodschappen 
aan bedrijven en instellingen kunnen 
leveren? Wij komen graag met u in 
contact om alle wensen in kaart te 
brengen en gunstige condities te 
bespreken. U kunt ons bereiken via 
info@buurtsupermanjefiek.nl.  
 
Urker Vishandel 
Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur 
staat Urker Vishandel Snoek bij ons op 
de parkeerplaats. Daar kunt u volop 
genieten van overheerlijke, verse vis!  
 
Ideeën- en feedback 
Bij de paktafel na de kassa is een 
ideeën- en feedbackbus geplaatst. Wij  

 
horen graag van u wanneer u iets 
opvalt, op- of aanmerkingen heeft of iets 
te vragen hebt. Dankzij uw feedback en 
reacties kunnen we de winkel blijven 
verbeteren.  
 
Klankbordgroep 
De eerste klankbordgroep vergadering 
is inmiddels geweest en een tweede 
bijeenkomst is gepland. Wilt u ook 
meedenken in de klankbordgroep? 
Stuur dan een e-mail naar 
info@buurtsupermanjefiek.nl of meld u 
in de supermarkt. 
 
We houden u graag op de hoogte van 
diverse ontwikkelingen. Kijk om ons te 
volgen ook op onze Facebookpagina.  

 
 
Tot ziens in de winkel en met hartelijke groet, 
Joël, Stefan en Andrea Basta 
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Peutergroep De Telle: speel en ontdekgroep voor 2-4 jarige kinderen.

BSO De Telle: Opvang na school voor 4-12 jarige kinderen
Kinderopvang Esther voor informatie of  aanmelding 

Kinderopvangesther@outlook.com
Esther Russchen 06-30283189

Kinderopvang Buitenleven:
Dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar

Kinderopvang Esther voor informatie of  aanmelding 
Kinderopvangesther@outlook.com

Esther Russchen 06-30283189

Boomkwekerij    
Johan Meinsma
06 291 906 86

info@boomkwekerij.johanmeinsma.nl

0516 - 858240
Merkebuorren 71 - 9241 GC Wijnjewoude

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:
Woondecoratie

Cadeaus
Bloemschikworkshop

Bruid's/Rouw bloemwerk

Anneke de Haan
Meester Geertswei 33
9241 GK Wijnewoude

06 41038082
www.foardywm.nl

Voor openingstijden kijk op de website.
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Nieuws van Kinderopvang Esther 
 

 
Buitenleven 
Afgelopen maand was er wel een bijzondere 
gebeurtenis op de boerderij. In het kippenhok 
werd nieuw leven gevierd. Er werden maar liefst 
vier kleine kuikentjes geboren. Dagelijks namen 
we een kijkje bij het kippenhok. We hebben 

binnen het proces van het broeden gevolgd met onze eigen kip. Zij zat te broeden in 
een mandje met stro op vier eieren. In het boek konden we lezen en ontdekken hoe dit 
precies ging. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De baby’s gaan met dit prachtige weer mee naar 
buiten. We zoeken een plekje in de schaduw bij de 
wilgenhut. We bewonderen en voelen aan het gras en 
de bloemen. Wat een belevenis! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In de tuin vinden we steeds meer beestjes. In 
het boekje zitten de beestjes verstopt achter de 
stofjes. Dreumesen vinden het spel ‘kiekeboe’ 
heel leuk. Ze gaan steeds meer begrijpen dat ze 
verstopt zitten. Wie zie jij achter het flapje met 
de spiegel? 
  

De kip was zo blij, 
Zij legde toen een ei 
Het ei brak open, 

Wat kwam eruit gekropen? 
Weet je wat het kuiken riep? 

 
Piep, piep, piep, piep! 
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d.  molenmaker
timmer- en  onderhoudsbedrijf

Wijnjewoude 06 25 40 00 36
www.durktimmerwurk.nl

0516 745 020

Wilt u meer warmtecomfort in uw woning? Wilt u lagere energielasten?

Wilt u uw huis verduurzamen en hebt u hulp nodig van een bouwkundige met veel ervaring op energiegebied?

Dan kan ik wellicht iets voor u betekenen als maatwerk energie-adviseur.

Voor vragen of het maken van een afspraak bel of mail me.

Lytse Leane 76 - 9249 NX Frieschepalen
info@tjallingreitsma.nl - www.tjallingreitsma.nl 06 82 092 400 

Acupunctuur en of Voedingsadviezen.

U kunt bij mij met klachten terecht zoals:
Acute / chronische pijnklachten, rugpijn, 
slaapproblemen, hooikoorts, huidklachten, 
darmklachten en bedplassen voor kinderen, stress 
of burn-out, menstruatieklachten, PCOS, 
overgangsklachten, vermoeidheid en nog veel meer.

Rosita Haisma-Groen Behandel adres: Biskopsreed 7, 9241WR Wijnjewoude
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Peutergroep 
De komende weken staat op de peutergroep het thema 
‘Vervoer’ centraal. We praten in de kring over vervoer. 
Wat is vervoer, waar is vervoer? We hebben een 
praatplaat over verkeer. Wat zie je? Rijdt een auto snel of 
langzaam? Wat is een verkeerslicht/stoplicht? We oefenen 
met knippen en plakken. Welk voertuig maak jij?  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BSO 
Bij de BSO genieten we de afgelopen tijd van het prachtige weer. Na school kunnen we 
samen buiten ontdekken. We maken met elkaar een buitenbak met verschillende 
activiteiten erin. We veroveren in twee teams de vlag, spelen het spel kubb en doen 
verschillende tikspellen. 
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Werkgroep Kom erbij 
 

Eat your vegetables, have a positive outlook, be 
kind to people and smile. 

 
− Dan Buettner 

 
Woensdag 11 mei, BINGO met groep 7 van De Sinnewizer 
De ouderen waren iets eerder aanwezig en zaten al bij de goede kleur tafel, toen de 
kids kwamen. Het werd een mooie ouder/jong mengeling. Al snel was de sfeer 
ontspannen doordat Anke en Zwaantje de BINGO op een hilarische manier 
presenteerden en natuurlijk door Jolien haar koffie en limonade. Iedereen was fanatiek 
bezig, inclusief de meesters. Prijzen waren er genoeg, we konden zelfs 4 rondes spelen 
en telkens een staande BINGO. 
 
De bakkers van bakkerij Van der Molen maakten de drie hoofdprijzen. 
Als afsluiting was er een finale waarbij namen gegrabbeld werden. Een geweldige 
belevenis voor iedereen, ouder en jong, prachtig om de interactie over en weer op te 
merken. 
 
Bouwvakkers bij De Swingel, bedankt!!! 
Jullie belden die bewuste ochtend de betonboorder om op een ander tijdstip te komen. 
Geweldig, want zo konden we ongestoord ons BINGO-spel spelen. 
 
Duofiets 
Onze Duofiets, hij was er!!!! 
16 mei, tijdens de koffieochtend. Alleen, iedereen liep er voorbij, want men kende hem 
al. Nu staat hij weer bij De Twa Bûken en wacht af. 
Abe of Klaske Visser, Pieter Rooks, Griet Meinsma of Joop Miedema nemen u nog 
steeds graag mee!! Bel naar Lydia: 0637552518, of mail: duofiets@wijnjewoude.net.  
 
Doarpskeamer in de maak, gezonde kantines zoals De Swingel, Bloeizône, Blue 
zone… samenfitter.nu / bloeizones… we staan erbij. 
De Swingel krijgt weer een opwaardering, nu in de vorm van een afhaalloket/keuken 
voor een gezond of minder gezond hapje c.q. maaltijdje/tussendoortje. Vanaf 
september, als het allemaal echt is, hopen we dan het Dorpskeameridee vorm te gaan 
geven op een vaste dag in de week (ideeën zijn welkom, laat je horen of zien)… Alleen 
ga je sneller, samen kom je verder. Wordt vervolgd!! 
 
Verloting ten bate van Kom erbij 
Binnen enkele minuten waren, tijdens de koffieochtend d.d. 16 mei, alle loten verkocht 
en de prijzen uitgedeeld. Dankjulliewel MAM, Marion, Anja en Marjan, voor de 
gezelligheid waarmee jullie dit presenteerden!! Dank ook aan de gasten voor de 
sponsoring!! 
 
Fit in Anja van Dijk haar tuin, Merkebuorren 84, met Johan onze fysiotherapeut op 
maandag 20 juni, van 10:00 uur tot 11.30 uur 
Onder leiding van Johan de Boer komen we deze ochtend in beweging en ondertussen 
genieten we in de tuin van een gezonde versnapering bij de koffie of thee. 
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Bericht van Johan 
Maandag 20 juni zal ik aanwezig zijn bij een thema ochtend van Kom Erbij! Ik ben 
fysiotherapeut bij Fitaal Wijnjewoude en het is dan ook de bedoeling dat we met zijn 
allen lekker gaan bewegen. Zo krijgt de ochtend een sportief tintje. Wat we precies gaan 
doen blijft nog een verassing, maar iedereen zal mee kunnen doen. Ik heb er in ieder 
geval veel zin in. Ik hoop jullie ook! Tot dan! 
 
Lieve meneer met uw blije blik 
Het was een prachtige dag, een dag tijdens welke sowieso al allerlei 
warme gevoelens waren ontstaan, en toen… deze envelop: “Voor het 
dorp”, legde u uit. 
 
Thuisgekomen zagen we dat het om € 250,- ging. Bedankt voor dit 
prachtige gebaar, wat wij, alle mensen betrokken bij Kom erbij, met zorg gaan gebruiken 
voor de activiteiten op weg naar nog meer saamhorigheid in Wijnjewoude. 
 
Vooruitblik koffieochtenden 
18 juli gaan we op de fiets, verdere details komen in de juli-Bân of op wijnjewoude.net. 
15 augustus en 19 september, zien we jullie natuurlijk ook graag!! Invulling volgt. 
 

Bewegen is leven 
 
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 of mailen naar, 
komerbij@wijnjewoude.net.  
 
Denk je aan de financiële bijdrage van € 3,-- (introducees mogen één keer gratis mee). 
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 je graag, voor een praatje 
of misschien een liedje? En… vertel het door! 
 
Namens werkgroep Kom erbij, 
Lydia Huisman. 
 

Nieuws van ODV 
 

ODV-1 kampioen!  
Op zaterdag 28 mei werd het 1e elftal van ODV kampioen in de 4e klasse B! 
Veruit de meesten hielden er rekening mee dat dit heuglijke feit een week 
later gehaald zou worden, maar… de enige concurrent liet op 28 mei al de 

punten liggen. Met de welverdiende kampioenstitel, en promotie naar de 3e klasse, als 
resultaat! Zaterdag 4 juni, na de wedstrijd van 14:30 uur, wordt het kampioenschap 
gevierd in de ODV-kantine. 
 
ODV jubileumdag 
In de vorige Bân was het programma van het de jubileumdag op zaterdag 27 augustus 
aanstaande al te vinden. In de volgende Bân én op www.vvodv.nl/jubileumfeest volgt 
meer informatie. Het belooft een gezellige dag voor jong en oud te worden. 
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Filmhuis Wijnjewoude 
 
Na een lange aanloop vanaf de start in 2020 met veel covidhobbels, hebben we nu een 
aantal maanden achter elkaar een film kunnen vertonen in de Swingel. De opkomst 
werd steeds groter en de reacties na afloop zijn zeer positief. We hebben dan ook 
besloten dat we doorgaan met het Filmhuis. 
 
Noteer deze data alvast in uw agenda! 
24 september, 29 oktober, 26 november en 17 december 2022. 
 
Wil je op de hoogte gehouden worden over de filmvoorstellingen? 
Meld je dan aan voor de maillijst. Wij zorgen dan dat je geïnformeerd wordt over de 
filmdata, welke films er worden gedraaid en hoe je zitplaatsen kunt reserveren. Opgeven 
voor de maillijst doe je door een mail te sturen naar filmhuiswijnjewoude@gmail.com.  
Heb je geen mail en wel belangstelling voor het filmprogramma, neem dan contact op 
met Martje Seefat, telefoon 0516 – 481271. 
 
Dit is een initiatief van Dorpssteunpunt Wijnjewoude 
met steun van het bestuur van MFC de Swingel. 
 
 

Femmes Vocales met feestelijk midzomerconcert 
 
Het veelzijdige vrouwenkoor Femmes Vocales geeft op zaterdag 25 juni een 
zomeravondconcert in de Witte Kerk in Hemrik. Het koor ziet ernaar uit om in dit eerste 
concert sinds lange tijd weer een grote diversiteit aan repertoire te laten horen. Ze 
brengen werken van Thomas Morely (renaissance) en Edvard Grieg (romantiek), maar 

ook sfeervolle hedendaagse composities 
van onder andere John Rutter en Dan 
Forrest. Religieuze en wereldlijke muziek 
wisselen elkaar af. Natuurlijk ontbreken op 
deze zomeravond de vrolijke noten niet, 
zoals onder anderen een koorgrapje van 
Mozart. 
 
Het koor staat al sinds de oprichting van 
“De Femmes” onder leiding van Claartje 
van Dokkum, die met haar bevlogen 
directie garant staat voor zowel sfeer als 
vrolijkheid. Zij vertelt ook iets over de 

achtergrond van de gezongen werken. Professioneel begeleider Fedde Tuinstra zorgt 
met zijn prachtige pianospel voor de begeleiding. 
 
Het concert begint om 20.00 uur. Entree: € 10,-. Jeugd tot 18 jaar € 5,-.  
Wilt u zeker zijn van een plek, reserveer dan via: 
femmesvocales.reservering@gmail.com. Meer informatie: 06 – 22055397. 
Femmes Vocales is één van de vele activiteiten uit het aanbod van Stichting Muziek en 
Meer ‘Ars Musica’. Voor meer informatie over het koor en de dirigent, zie: 
www.arsmusica.nu en kies vervolgens onder lessen voor koor. 
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Qmusic The Party op 11 juni in feesttent Hemrik 
 
Tijdens het jaarlijkse dorpsfeest in Hemrik komt Qmusic The Party zaterdag 11 juni naar 
de feesttent. Met de enthousiaste DJ’s van Qmusic (her)beleven bezoekers vier uur lang 
de allergrootste foute hits die eigenlijk best goed zijn. Hemrik organiseert dit jaar voor 
het eerst in lange tijd het dorpsfeest op de zaterdagavond in een tent voor een groot 
publiek. 
 
Het idee voor een feesttent kwam van 
vier jongeren uit het dorp die bij de 
plaatselijke feestcommissie Eendracht 
Maakt Macht aanklopten. Met de vraag 
of het feest op de zaterdagavond in een 
grote feesttent mocht in plaats van in 
het dorpshuis. Ze onderbouwden hun 
verhaal met: “We vinden het als jeugd 
van Hemrik leuk om zulke evenementen 
te organiseren. Volgens ons hoort een 
feest in een tent. In een tent is veel 
meer sfeer dan in een zaal. We willen 
graag groots uitpakken omdat er twee 
jaar lang geen dorpsfeest is geweest. 
Omdat we blij zijn dat het allemaal weer 
kan na zo’n vervelende tijd.” 
 
Jeugd betrekken bij dorpsfeest 
Het EMM-bestuur besloot deze jongeren 
een kans te geven. “Ook gezien het 
teruglopend aantal bezoekers op de 
zaterdagavond tijdens de dorpsfeesten 
in de afgelopen jaren. En we willen 
graag dat ook de jeugd betrokken blijft 
bij ons dorpsfeest”, zegt Anje de Jong, 
voorzitter EMM Hemrik. De jeugd kwam 
met een goed onderbouwd plan. In goed 
overleg met het dorpshuisbestuur werd 
besloten om dit jaar een feesttent op het 
terrein naast het dorpshuis op te 
bouwen. 
 

Qmusic The party 
Y-M-C-A! No no no no no! Una paloma 
blanca, Sex on the beach, We are the 
children of the night. Confetti het publiek 
in, handjes in de lucht en zingen. Al 
jarenlang is het Foute Uur een begrip in 
Nederland! Elke dag hoor je het Foute 
uur op Qmusic en die klappers kan het 
publiek dan ook verwachten op Qmusic 
The Party in Hemrik. De organisatie 
hoopt dat bezoekers zoveel mogelijk 
verkleed komen in het thema. Voor de 
meest fout verklede bezoeker ligt een 
bioscoopbon ter waarde van 25 euro 
klaar. 
 
Programma: voor elk wat wils 
Het Hemriker dorpsfeest krijgt dit jaar de 
toepasselijke titel: Hemrik gaat fout! Het 
feest draait niet alleen om de jeugd. Het 
is een feest voor alle (oud-)Hemrikers, 
aldus Anje de Jong. “We hopen dat alle 
leeftijden, van 0 tot 100 jaar, zich tijdens 
het feest kostelijk vermaken. Het 
programma biedt voor elk wat wils. Van 
een optocht – met op zaterdag de 
Spijkerpakkenband uit Lippenhuizen 
voorop, soundmixshow, volksspelen tot 
Lazy Sunday met muziek van Gaatze 
Bosma en Ben the Banjoman en een 
circusplein voor de kinderen.” 

 
Qmusic The Party, 4 uur fout 
Datum: Zaterdag 11 juni 2022 
Tijd:   21.00 uur 
Locatie:  Feesttent (adres: Engbert Pierswei 4, Hemrik)  
Tickets:  € 17,50 (voorverkoop: € 15,00) 
Info:  www.dorpsfeesthemrik.nl  
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Volkstuincomplex Boerestreek 
 
De Oosterse keuken is altijd al een favoriet van me geweest. Dat heerlijke pittige eten, 
je mag me er voor wakker maken hoor. Een oud collega maakte een Koreaanse 
pannenkoek voor ons. Het recept wil ik graag met jullie delen. Eet hem als lunch of laat 
hem koud worden snijd hem in blokjes en gebruik hem als borrelhapje. Het is ook lekker 
met een beetje sambal of scampi’s (grote garnalen). 
 
Koreaanse hartige pannenkoek 
 
2 eieren, losgeklopt 
16 lente-uitjes 
1 teentje knoflook, geperst 
2 wortelen 
250 gr bloem 
100 gr maïzena 
40 gr suiker 
Snufje zout 
250 ml bronwater (b.v. Spa rood), koud 
50 gr plantaardige olie 

Voor de dipsaus 
 
100 ml sojasaus 
2 teentjes knoflook, geperst 
60 gr honing 
30 gr rijstazijn 
30 gr water 
30 gr sesamolie 
20 gr chilivlokken 
 

 
Snij de lente-uitjes in ringetjes. Snij de wortel in reepjes. Doe de bloem, de maïzena, de 
suiker en het zout in een kom en meng. Maak een kuiltje in het midden en voeg het 
bronwater, de losgeklopte eieren en de geperste knoflook toe. Meng door elkaar tot je 

een kleverig deeg hebt. Er mogen 
nog wat klonters in zitten. Voeg de 
helft van de lente-uitjes en wortelen 
toe. 
 
Verhit de helft van de plantaardige 
olie in de wok en giet er de helft van 
het beslag in. Bestrooi met de helft 
van de rest van de lente-uitjes en 
wortel en duw lichtjes aan, zodat de 
groenten in het deeg kleven. 
 
Laat 4-5 minuten bakken tot de 
onderkant mooi goudbruin kleurt en 
draai dan de pannenkoek om en bak 

de andere kant. Herhaal met de rest van de ingrediënten. Wil je de pannenkoek echt 
lekker en luchtig maken, voeg dan een theelepeltje baking soda toe aan het beslag. 
 
Doe alle ingrediënten voor de dipsaus in een sauspannetje en breng aan de kook. Laat         
5 minuten zachtjes doorkoken en haal dan van het vuur. Snijd de pannenkoeken in 
punten en serveer met de lauwe/warme dipsaus. 
 
Siebo 
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Dorpsagenda 
 
 
Juni 
3-6 Pinksterfeest 316 
4-6 Pinkster Open Huis, Atelier Jan Kerkstra en Marion Pannekoek, 11:00 -17:00 uur 
6 Campina Boerderijdag, 10:00 – 16:00 uur bij fam. Bouma (Weinterp 47) 
8 Einddatum invullen Dorpsspiegel Opsterland 
9 Jaarvergadering Tennisvereniging Weningewalde, 20:00 uur 
11 Ladies Night, Tennisvereniging Weningewalde, 20:00 uur 
15 Dorpsfeest, Evenemententerrein Te Nijenhuiswei, info in deze Bân 
18 Bokkentoernooi, Tennisvereniging Weningewalde, 20:00 uur 
20 Fit in Anja haar tuin (koffieochtend Kom erbij), van 10:00 tot 11:30 uur 
22 Algemene Ledenvergadering WEN, zie www.wen.frl. 
27/2 juli Collecteweek MS 
 
Juli 
2 Hynstedei Wynjewâld, aanvang 12.00 uur 
2 Jubileumfeest GV Longa, ODV-kantine, vanaf 14:00 uur 
2 Fietsevenement ‘Reis naar de Toekomst’ door Wijnjewoude 
5-8 Avondfietsvierdaagse VVV, inschrijving/start 18:30 - 20:00 bij De Stripe 
6 Rommelmarkt VVV, evenemententerrein Te Nijenhuiswei 14:00 - 18:00 uur 
18 Koffieochtend (en fietsen) Kom erbij. 
20 Rommelmarkt VVV, evenemententerrein Te Nijenhuiswei 17:00 - 21:00 uur 
 
Augustus 
3 Rommelmarkt VVV, evenemententerrein Te Nijenhuiswei 14:00 - 18:00 uur 
15 Koffieochtend Kom erbij 
17 Rommelmarkt VVV, evenemententerrein Te Nijenhuiswei 17:00 - 21:00 uur 
27 ODV Jubileumdag, programma vanaf 9:30 uur. 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Juni 

5 9.30 uur Duurswoude Ds. N.M. van Ommeren, Drachten, Pinksterzondag 
 13.45uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 

6   Pinkstermaandag geen dienst 
12 9.30 uur Duurswoude Ds. G. de Fijter, Kampen 

 13.45 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 
19 9.30 uur Duurswoude Ds. M. Visser, Wezep 

 13.45 uur Duurswoude Ds. F. Pierik, Drachten 
26 9.30 uur Duurswoude Ds. W. v.d. Wind, Vlagtwedde, Voorbereiding HA 

 13.45 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, zangdienst 
 
Juli 

3 9.30 uur Duurswoude Ds. M. van Heijningen, Alblasserdam, HA 
 13.45 uur Duurswoude Ds. M. van Heijningen, Alblasserdam, HA en 

Dankzegging HA 
 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Juni 
5 9:30 uur Ds. H. Engelsma 1e Pinksterdag 
12 9:30 uur Ds. J.C. Overeem Stiens  
19 9:30 uur Da. H. de Kok-Mellema, Wilsum  
26               11.00 

uur      
Ds. W. Baas, Appelscha  

 
Juli 
3 9:30 uur Ds. H. Engelsma Vierdienst, afscheid Kids 

KND+Voorbereiding HA 
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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. 


