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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 7 september 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 31 augustus 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

Zomervakantie
Wie van een zonnige vakantie houdt hoeft niet ver te reizen. Net als vorig jaar een 
zomer die het ideale benadert. Dit is het laatste nummer voor de vakantie, juli/augustus 
in een Bân. Zoals elk jaar om deze tijd hingen er weer veel schooltassen sierlijk te
pronken aan vlaggenstokken. Alle geslaagde leerlingen van harte gefeliciteerd met hun 
bereikte resultaten. Een welverdiende periode van rust en vrijheid is jullie zeer gegund. 
Ook de redactie gaat weer even in ruststand, maar wel in de wetenschap dat het zo 
weer zover is om aan de slag te gaan met het septembernummer van ons dorpsblad. 

Iedereen een fijne tijd toegewenst en veel leesplezier voor dit nummer dat voor u ligt.

De redactie

Een praatje 
bij het plaatje 

“lekker 
knabbelje” 
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Ÿ In- en verkoop occasions

Ÿ In- en verkoop classic cars 

Ÿ In- en verkoop USA cars

Ÿ APK keuringsstation

Ÿ Onderhoud en reparatie; alle 

merken

Ÿ Ook voor onderhoud aan uw 

oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.)
Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

Tolleane 8 
9241 WH  Wijnjewoude

ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

Opper Haudmare 32

9241 HR  Wijnjewoude

zaak

mobiel

e-mail

 (0516)  48 10 17

 06 - 55 17 83 59

roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Roelof de Jong

website: www.dejongautosenmachines.nl

:

:
:

de jong auto’s      machines&

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

Tel. 0516 - 48 15 97
Mobiel: 06 - 57 58 43 54

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

Drukken en printen met     
g voor ons klimaat!
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Verkeersregelaarspool
In de vorige Bân en op facebook heeft 
een oproep gestaan om je aan te 
melden als verkeersregelaar. PB is blij 
met de respons die hierop is gekomen 
en is er van overtuigd dat met de 
binnengekomen aanmeldingen een 
leuke pool opgezet kan worden. Mocht 
het jou ook nog steeds leuk lijken en 
was je er nog niet aan toegekomen om 
je aan te melden, dan kan je je nog altijd 
aanmelden via onderstaande 
contactgegevens.

Dorpsvlaggen
Tijdens het afgelopen dorpsfeest was 
het mooi om te zien dat her en der onze 
dorpsvlag aan de gevels wapperde. PB 
heeft het verzoek gekregen om uit te 
zoeken of het mogelijk is die te bestellen 
en wat daar de kosten van zijn. Op dit 
moment zijn we daar mee bezig, ook om 
te kijken of er een vlaggenlijn met kleine 
dorpsvlaggetjes gemaakt kan worden. 
Zodra hier meer over bekend is zullen 
we dat met jullie delen. We hopen dan 
natuurlijk dat er nog meer vlaggen en 
vlaggetjes zullen wapperen bij het 
volgende dorpsfeest.

Dorpsfeest
We kunnen weer terugkijken op een 
geslaagd dorpsfeest. De organisatie 
heeft het wederom voor elkaar gekregen 
om met een gevarieerd programma voor 
jong en oud een leuk feest te 
organiseren. PB was met een stand 
aanwezig tijdens de familiedag. 
Degenen die er waren zullen gezien 
hebben dat de stand er anders uitzag 
dan andere jaren. Met banners en 
informatiefolders heeft PB geprobeerd 
om zichtbaarder aanwezig te zijn en 
meer informatie te geven over haar 
bezigheden. Tijdens deze middag 

hebben er goede gesprekken 
plaatsgevonden met inwoners en is er 
goed gebruik gemaakt van de 
ideeënbus. Voor PB is dit alles erg 
waardevol en we zijn dus erg blij met al 
deze input.

Opsterland zoekt 
Jeugdambassadeur
Op 1 juni is Code Hans begonnen met 
de uitvoering van het jongerenwerk in 
de gemeente Opsterland. Code Hans 
zal samen met de jongeren gaan 
werken aan een mooi programma. In 
eigen woorden bedenken zij de ideeën 
niet van achter een bureau, maar gaan 
ze de dorpen in en zoeken ze de 
jongeren op in hun eigen omgeving. 
Code Hans gaat uit van de ideeën, de 
ervaring en het talent van de jongeren 
zelf. Hiermee hopen zij een programma 
op te kunnen zetten dat goed aansluit bij 
wat onder de jeugd leeft. Binnen onze 
gemeente is Code Hans nog op zoek 
naar een jongerenambassadeur. Deze 
jongere wordt voor een dag per week 
betaald in dienst genomen bij Code 
Hans. Wanneer je geïnteresseerd bent 
of meer wilt weten kan je contact 
opnemen met Code Hans via 
contact@codehans.nl. Binnen de 
gemeente is Janet Haagsma 
de contactpersoon voor het 
jongerenwerk. Zij is bereikbaar via 
telefoonnummer 0512 386 222.

Verhuizingen
Om ons ledenbestand up-to-
date te houden willen we u vragen ons 
op de hoogte te houden van (geplande) 
verhuizingen. U kunt de verhuizing 
doorgeven via 
pbwijnjewoude@gmail.com.
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Brengpunt Groenafval Ureterp
In juli en augustus kunt u uw tuinafval op zaterdag 6 en 20 juli en 24 augustus van 09:00 
– 13:00 uur brengen naar het Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, Ureterp)

Vakantie
De laatste bestuursvergadering van PB voor de zomervakantie zal zijn op 9 juli. In 
september worden de vergaderingen weer hervat, om precies te zijn op 10 september. 
Op deze beide dagen is er uiteraard de mogelijkheid om langs te komen op ons 
spreekuur. Mochten er in de tussentijd zaken zijn die je graag met PB wilt delen dan kan 
je altijd contact met ons opnemen via een van de onderstaande mogelijkheden. Op deze 
plek wil het bestuur van PB in ieder geval alle dorpsgenoten alvast een ontzettend 
mooie zomer wensen. We hopen dat iedereen er op zijn/haar eigen manier van zal 
genieten!

Inloopspreekuur PB: dinsdag 9 juli van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel.
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Nieuws van de Werkgroep Verkeer en Veiligheid 

We willen deze keer even stil staan bij wat er tot nu toe door de werkgroep is gedaan en 
wat er de komende tijd nog staat te gebeuren.

N381
Na het gereedkomen van de N381 en veel wegen hier rondom, waren de inwoners van 
Wijnjewoude ontevreden over het verkeersbeeld in het dorp en daarbuiten. Plaatselijk 
Belang heeft de werkgroep in het leven geroepen om verbetering te brengen in de 
situatie. 

Begin
Veel mensen zijn bij de informatiebijeenkomst geweest op 15 november jl. bij de 
Swingel, waar de verkeersdeskundige Sjoerd Nota veel verteld heeft over 
verkeersveiligheid en Shared Space. Daar hebben verschillende buurten op een “flap 
over vel” aangegeven wat zij nog als knelpunt zagen. Ook zijn hierbij verschillende 
oplossingen aan de orde gekomen.
Op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang van 26 maart jl. heeft de werkgroep op 
basis van de input van de bewoners een agenda van acties gepresenteerd. Inmiddels 
zijn daarvan een aantal uitgevoerd. 

Foto van de remproef bij de muziekkapel  Foto van de radaractie door de 
kinderen

Acties
Auto’s op de weg parkeren
Iedereen kan zien dat er ‘parkeervakken’ op de Merkebourren geschilderd zijn. Dit is 
gedaan om de bewoners en bezoekers te VRAGEN hun auto op de rijbaan te parkeren. 
Of half op de stoep. Een lege straat geeft veel meer aanleiding om te hard te rijden dan 
een straat waar je uit moet kijken omdat er een auto op de weg staat.  

Remproef
Op 9 mei jl. is er bij de muziekkoepel een remweg demonstratie gegeven. Het dorp 
kreeg onder toeziend oog van de burgemeester ook nog een buurlabel uitgereikt door 
Veilig Verkeer Nederland. Hiermee willen we laten zien dat we blijvend werken aan een 
verkeersveilige woonomgeving. De remproef liet zien hoe groot het verschil is aan 
remlengte bij 30, 35 en 40 km uur. Het was niet te geloven hoe veel het uitmaakt. De 
meting van de gemeente laat zien dat 85% van het verkeer langzamer rijdt dan 40km/ 
uur. Echter, als de gemiddelde snelheid nog iets lager wordt, scheelt dat veel 
onveiligheid.
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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 Appie de Haan
Tel. 0516-481978

 OPSLAGRUIMTE NODIG?
Bent u tijdelijk opslagruimte nodig voor uw inboedel 

of goederen? Huur nu een opslagunit 
3 3van 15m  of 10m  bij OPSLAG WIJNJETERP

-Lage huurkosten

-Dagelijks opzegbaar

-Bewaakte en schone opslag 

Voor vrijblijvende informatie: 

opslagwijnjeterp@gmail.com of Tel: 0655794376

Compagnonsfeart 53, 9241 HJ Wijnjewoude

Loksleane 3
9241 GR  Wijnjewoude

 

Eize Linstra
Handelsonderneming
Eize Linstra
Handelsonderneming

Voor alle benodigdheden 
op het sportveld

Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Slotemaker de Bruineweg 2

8433 MB  Haulerwijk

Tel.: 0516 - 42 12 81

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Weibuorren 63B

9247 AZ    Ureterp

Tel.: 0512 - 35 43 98

www.bakkerijvandermolen.nl

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74

Mobiel: 06 - 234 598 44
handelsonderneming-eizelinstra.nl
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Radarcontrole
De kinderen van beide basisscholen hebben op 7 juni jl. de aftrap gedaan met 
betrekking tot snelheidsmetingen in het dorp. De werkgroep heeft deze actie opgezet in 
samenwerking met de politie, Veilig Verkeer Nederland en de basisscholen. Het was 
opvallend dat het merendeel van de mensen 10 tot 15 km per uur te hard reed. Maar dat 
is niet het enige, de mensen zijn aangesproken op hun snelheid en wat blijkt, het zijn 
voornamelijk mensen uit het dorp zelf of de nabije omgeving.
Wij willen deze actie herhalen, omdat de kinderen nu beter dan veel ouders beseffen 
hoe belangrijk het is om in het dorp een beetje rustig aan te doen. Volgend jaar willen 
we alle ouders erbij zien te krijgen. 

Stickeractie
Inmiddels zijn er al veel 30 en 60 km/h stickers opgehaald door de diverse 
buurtverenigingen. Deze zullen de stickers huis aan huis verspreiden onder haar 
buurtbewoners. Het verzoek is om de stickers op afvalcontainers te plakken en niet op 
straatlantarens of andere voorwerpen in de openbare ruimte. We willen namelijk geen 
wildgroei in het dorp en eromheen. Doel is dat we samen de weggebruiker willen 
herinneren aan de snelheid in en om ons dorp. Mocht jullie buurtvereniging nog geen 
stickers hebben opgehaald, wees er dan snel bij want ze gaan als warme broodjes.

Komende acties
De maximumsnelheid wordt nu alleen aangegeven met borden en andere visuele 
maatregelen. Wij zijn druk met de gemeente in gesprek om ook fysieke 
snelheidsremmers te realiseren in Wijnjewoude. We denken aan versmallingen 
(poortconstructies) bij de bebouwde kom, om beter duidelijk te maken dat het een 30 km 
gebied is. 
We willen laten zien dat er maatregelen buiten de kom worden getroffen om het verkeer 
langzamer te laten rijden. Voor de verkeersveiligheid, maar ook om het lawaai te 
verminderen van het verkeer. De graskeien geven op verschillende plaatsen onnodig 
veel lawaai. Dat moet anders en na de zomer gaan we alternatieven uitproberen. Ook 
proberen we bij een aantal aangebrachte wegverhogingen (w.o. drempels) visuele 
wegversmallingen te realiseren. 
Over de brug in de Mounleane zijn we in gesprek met de gemeente. De brug moet 
worden vernieuwd en ons idee is dat het verkeer dan ook gas kan terugnemen. 

Vervolg
Er is nog geen definitieve tekening voor de snelheidsremmende maatregelen. Maar na 
de vakantie kunnen we wat laten zien. Maar we willen ook dat er dit jaar nog wat wordt 
uitgevoerd hiervan. Daar gaan we voor!
Het aanpassen van de weginrichting is belangrijk voor het verbeteren van de veiligheid. 

Informeren
Wij zijn nog niet klaar. We gaan nog tot eind dit jaar door als werkgroep. Met dit 
overzicht willen we iedereen voor de vakantie laten weten wat er tot nu toe is gebeurd. 
Eind dit jaar is het duidelijk wat we hebben bereikt en welke afspraken er liggen voor het 
jaar daarna. 

Namens de Werkgroep Verkeer & Veiligheid
Arnold Bosma en Taeke Tuinstra
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Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Tolleane 1  Wijnjewoude  Tel. 06-11292116

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Dundelle
Voor al uw feesten en partijen

Na een leuke activiteit of  een heerlijke wandeling 
 kunt u ook terecht voor een adempauze met 

een kop koffie of een lekker drankje of een versnapering 

Tolleane 26
9241 WH  Wijnjewoude 

E-mail: info@taekemabouw.nl
Website: taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03
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 WEN Stap voor Stap
Feestje zonnedak Twa Bûken
Op vrijdag 12 juli vieren we de start van ons eerste collectieve zonnedak. Om 16.30 uur 
wordt dit WEN project met 200 zonnepanelen feestelijk in gebruik gesteld. Je bent van 
harte welkom om het mee te beleven.

Aan dit zogenaamde postcoderoosproject nemen 14 huishoudens deel die geen 
zonnepanelen op hun eigen dak kunnen hebben. De meeste hebben bij de start een 
deel van het aankoopbedrag geïnvesteerd. Het resterende deel wordt voorgefinancierd 
door uitvaartvereniging Eert De Doden. Zo kunnen mensen ook als hun spaarrekening 
minder gevuld is, toch hun eigen zonnestroom opwekken en hoeven ze daarover geen 
energiebelasting te betalen. “Op de bank brengt ons geld niets op. Dan is dit een goede 
bijdrage aan een zonnige toekomst voor ons dorp” aldus voorzitter Joop Miedema van 
Eert De Doden.

Het heeft even geduurd, maar inmiddels liggen de 200 zonnepanelen op het dak van 
zorgboerderij de Twa Bûken aan Duerswâld. Zo helpen lokale maatschappelijke 
organisaties elkaar naar een betere wereld. Een mooi voorbeeld van ‘SAMEN maken 
we Wijnjewoude Energie Neutraal’.

Economische Zaken betaalt bedrijfsplan vergisting groengas
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert de ontwikkeling van het
businessplan voor centrale mestvergisting met groengasproductie. Het doel is te 
onderzoeken of met ons baanbrekend concept Wijnjewoude aardgasvrij gemaakt kan 
worden. Het bedrijfsmodel zou dan voor veel plattelandsregio’s met relatief kleine 
melkveehouderijen een goede oplossing kunnen zijn. www.wen.frl/mestvergisting/

Folder Zelfstroom roept vragen op
Misschien heb je recent een folder van het bedrijf ‘Zelfstroom’ ontvangen, met als 
boodschap ‘Nu in Opsterland: nieuw collectief zonnepanelenproject’.
WEN krijgt vragen of zij, of de Gemeente Opsterland, hierbij betrokken zijn. Het 
antwoord is: nee. Zelfstroom heeft namelijk helemaal niets met de gemeente Opsterland 
of met WEN te maken. Het is gewoon een commercieel bedrijf dat zonnepanelen wil 
verhuren.
Als je als WEN-lid aangeeft dat je zo’n huuroptie aantrekkelijk vindt, dan kunnen wij 
onderzoeken of we deze mogelijkheid ook via WEN kunnen aanbieden. Op die manier 
blijft het geld in de lokale economie en komt de opbrengst uiteindelijk ten goede aan het 
dorp in plaats van aan een landelijk opererende commerciële partij.
Natuurlijk kun je ook met dit bedrijf in zee gaan, want daarmee verduurzaam je in elk 
geval jouw gebruik en dat is altijd goed. Je vragen of opmerkingen lezen we graag via 
info@wen.frl.

We wensen alle dorpsgenoten een zonnige en energieke zomertijd. Kijk op een rustig 
moment ook eens op www.wen.frl en ontdek hoe we in ons dorp samen werken aan 
Wijnjewoude Energie Neutraal. Doe je mee?
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                                                                    voor al uw tegelwerk:  www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl
                                                                                                            info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl
                                                                   tel 06-53674098              Wijnjewoude
                                                                   voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

Mounleane 3a
9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl
www.hytexfashion.nl

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

Boomkwekerij    
Johan Meinsma
06 291 906 86

info@boomkwekerij.johanmeinsma.nl

Hotel & Restaurant de Stripe

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

www.destripe.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m zondag vanaf 9.00 uur.

Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden,

kijk op www.destripe.nl/afhaalmenu voor verdere informatie!!

www.destripe.nl (0516) 54 12 15 info@destripe.nl

hotel

Restaurant
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Longa 
Trainingsschema
Maandag:

14.30-16.00 Springen basisschool(voor iedereen vanaf 6 jaar)   
16.00-17.30 Acro recreatie(voor iedereen vanaf 6 jaar)    
17.30-19.00 Acro wedstrijd(voor kinderen die geselecteerd zijn) 

Dinsdag: 
  08.45-09.30 Ouder/peutergym ( ongeveer 2-4 jaar)     
14.30-16.30  Jeugdselectie(voor kinderen die geselecteerd zijn) 
16.30-19.30 Selectie(voor kinderen die geselecteerd zijn)

Woensdag: 
15.00-16.00 Kleutergym(voor kinderen van 4-6 jaar)
16.00-17.30 Recreatie gym 1(voor iedereen vanaf 6 jaar)     
17.30-19.00 Wedstrijd acro(voor kinderen die geselecteerd zijn) 
19.00-20.30 Springen(voor iedereen vanaf groep 7/8)
20.30-21.30 Keep fit(voor volwassenen)     

Vrijdag:
14.30-16.30 Jeugdselectie(voor kinderen die geselecteerd zijn) 
16.30-18.00 Recreatie gym 2(voor kinderen vanaf 8 jaar)     
18.00.20.30 Selectie(voor kinderen die geselecteerd zijn)     

Kom gratis twee lessen uitproberen in de Swingel om te kijken wat je leuk vindt !
Voor meer informatie: www.longawijnjewoude.nl  



12

 Werkgroep Kom erbij 
Juli en augustus

Rode bosmieren maken overuren
In de verte rommelt een donderbui

Onschuldige zweefvliegen zien er uit als wespen

Fit de zomer in
Al vroeg zijn we op deze prachtige maandagochtend de 17de juni bezig om voldoende 
zithoekjes te creëren en de lekkernij vast klaar te zetten. Hierbij even een tip: eierkoek 
met aardbeien, gewoonweg delicieus! Na een half uurtje stroomt de tuin van Veronica 
en Anton vol en moesten de eetkamerstoelen zelfs naar buiten. Na de koffie gaan we 
onder leiding van fysiotherapeute Kirsten Wagena van fitaal Wijnjewoude in de weer 
met de stapladder, de ballen en de elastieken. Iedereen doet mee naar eigen kunnen en 
we lassen een kleine pauze in voor een frisje en een hapje. Het was natuurlijk weer 
mede dankzij de tomeloze inzet van de cateringdames een zonovergoten fijn samenzijn.

Fietstocht o.l.v. Frans Pool d.d. 15 juli 
We stappen om 9 uur op de fiets. Startpunt is gebouw 
De Driehoek, ons koffiedrinkdoel camping De Ikeleane 
van fam. Kiers en Frans bepaalt de route.
Heb je geen zin in fietsen, die zijn er meer!
10.15 uur zijn de fietsers bij de camping voor de koffie. Dus geen zin in fietsen, maar 
wel in koffie met zijn allen, bel en we halen je. Zie hieronder voor de contactgegevens.
Geen fietsweer?
Dan geven we het in augustus nog een kans. Zelfde plaats en tijd! 
De 15de juli zorgen we dan dat de spellen klaar staan in De Swingel.
Is het 15 juli prachtig fietsweer, dan is er 19 augustus eindelijk weer eens 
een spelletjesochtend.

Kleimensen die meeliepen in De Koningsoptocht, 27 april, 
Wijnjewoude kleurt oranje
Weten jullie het nog? Jullie meneer, mevrouw, hond, kat, broer, zus en 
vriend van echte klei. Ze zijn hard geworden en je kunt ze ophalen bij 
Lydia, Klein Groningen 11.

Kom erbij met spelletjes tijdens Dorpsfeest 
We hebben de winnaar, Lisanne Hulder, een ware kersenmonchoutaart gebracht.

Vooruitblik
De invulling van de koffieochtenden d.d. 16/9, 21/10, 18/11 en 16/12 vermelden we in 
de Bân van september. 
De Week tegen eenzaamheid is dit jaar van 1 t/m 8 oktober, 4 oktober de vrijdag die we 
geprikt hebben om voor u in speciale actie te komen….of misschien komt u voor elkaar 
in actie of kom jij voor je buurman in actie, of voor gewoon zomaar iemand……

Nuttige informatie voor de koffieochtenden
Iedereen (jonger en wat ouder) is welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur en voor vragen of 
ideeën kun je altijd bellen met Alie, tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 06-37552518.
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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!

Jelle, Grietje, Alie, Leny, Auckjen en Lydia wensen u een fijne zomer! Onderweg treffen 
we u graag. En….vertel het door!

 Volkstuinen complex Boerestreek 

Koolraap is een plant uit de kruisbloemenfamilie. Een koolraap is de wortel van deze 
plant. Het jonge blad wordt 'snijmoes' of 'snijkool' genoemd en wordt eveneens gegeten. 
Koolraap werd vroeger in het Friese kleigebied, de Bommelerwaard, Gelderland, Noord-
Limburg en Noord-Brabant verbouwd voor zowel dierlijke (veevoer) als menselijke 
consumptie. In de volksmond noemde men het ook wel earme lui iterij. Tegenwoordig 
wordt het in Nederland weinig meer gegeten en is het een van de zogenoemde vergeten 
groenten.
Koolraap is waarschijnlijk ontstaan uit een kruising tussen kool en knolraap en wordt 
vaak met de laatste verward. Dit komt niet alleen doordat de koolraap vaak knolraap 
genoémd wordt  maar ook doordat sommige rassen knol- of meiraap erg op koolraap 
lijken. Om de verwarring nog groter te maken worden beide soorten ook wel 
kortweg raap genoemd.(wiki)

ROMIGE FISHPIE MET PREI, WORTEL EN KOOLRAAPPUREE
1000 g koolraap (ongeveer een hele)
400 g kabeljauwfilet
2 prei
2 wortels 
200 g doperwten 
4 tl kerriepoeder

sap en rasp van een 1 citroen
500 ml kokosmelk
chilipoeder
wit sesamzaad
olie om in te bakken

-Snijd de koolraap in blokjes en kook ze gedurende ruim 15 minuten tot ze door en door
zacht zijn. Snijd de wortel in hapklare stukjes en kook ze beetgaar. Voeg op het laatst
de bevroren erwtjes toe, zodat ze ontdooien.
-Snijd de prei in dunne ringen. Verhit olie in een wok en roerbak de prei. Voeg
vervolgens het grootste deel (200 ml) van de kokosmelk toe, 1 eetlepel citroensap,
kerriepoeder, zout en chilipoeder. Breng aan de kook en laat een minuut pruttelen. Snijd
de kabeljauw in blokjes en voeg deze gelijk toe, zodat de vis nog even kan
“meewarmen”. Meng er ook de wortel en erwtjes door.
-Giet de koolraap af. En pureer, bijvoorbeeld met een staafmixer, met de rest van de
kokosmelk tot een dikke puree. Breng op smaak met zout en ongeveer 1 eetlepel
citroensap en rasp van een halve citroen.
-Giet het mengsel uit de wok in een middelgrote ovenschaal. Schep er alle
koolraappuree overheen tot alles bedekt is. Maak met een vork strepen voor een leuk
effect. Zet de schaal in het midden van een, voorverwarmde, oven gedurende ongeveer
20-25 minuten.
-Rooster een lekker veel sesamzaadjes goudbruin in een droge koekenpan en strooi ze
over de puree zodra de ovenschotel klaar is. Serveer eventueel met verse koriander.
Siebo
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Busreis naar corso Frederiksoord 
De Zonnebloem organiseert op zaterdag 15 september een busreis naar het corso in 
Frederiksoord voor onze doelgroep uit Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, 
Bakkeveen en Wijnjewoude. 

De corsowagens worden hoofdzakelijk 
geprikt met dahlia’s. Afhankelijk van de 
grootte van een corsowagen kan dit 
variëren tussen de 50.000 en 100.000 
dahlia’s. Dit jaar doen twaalf 
corsogroepen mee. Ook de mozaïeken, 
die in de verschillende dorpen zijn 
opgesteld, zijn met dahlia’s geprikt.
Voor de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. 
zijn er zit- en/of rolstoelplaatsen 
gereserveerd aan de route naast de 

bus. Er gaan ook enkele 
verpleegkundigen mee.
Het vertrek vanaf Ureterp/ Wijnjewoude 
is om ongeveer 11.30 uur. De kosten 
bedragen €25,-, dit is inclusief vervoer, 
programmaboekje, koffie/thee, gebak en 
een stoel.
U kunt zich tot 15 juli opgeven bij 
Ietje v.d. Veen, tel.: 0512-301984 of bij
Freerkje Krans, tel.: 0512-342589.

Namens het bestuur,
Antje Berga

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije, 
wij hebben uw hulp nodig

Het is dit jaar 40 jaar geleden dat de Nederlands Hervormde kerk in 
Drachtstercompagnie is afgebrand (1979). De kern uit het dorp verdween.

De Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije (HKDK) wil hier middels een 
tentoonstelling aandacht aan geven en is daarom op zoek naar foto's van 
het interieur van de NH kerk. Of attributen/voorwerpen die betrekking hebben op de 
kerk. Te denken valt aan trouwkaarten, trouwfoto's, dopen van kinderen aktes enz.
Wat ook maar een klein beetje te maken heeft met de NH kerk.

Ook verhalen en overige bijzonderheden zijn van harte welkom.

Voor informatie kunt u zich melden bij: Tseard Jager
Tel. 06-51042692 / hkdk@hotmail.nl
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Foppe van der Heide en Corine Visser wonnen 39e 
ODV bosloop in Wijnjewoude

Ieder jaar zo rond Hemelvaartsdag organiseert Ontspanning Door Voetbal samen met 
de Sportvereniging Friesland uit St.-Jabik de ODV bosloop in Wijnjewoude.

Een 140 tal lopers mag men 
verwelkomen, die op woensdag 29 mei 
aan de start stonden. Dat viel mee,
immers even verderop in Ureterp, had
men een nieuwe loop op de al volle 
www.hardlopendnederland.nl gezet,
waar 230 deelnemers op af kwamen en 
dat kostte Wijnjewoude wat lopers maar 
ook hiermee waren ze tevreden.
Het was mooi hardloopweer en er waren 
minder vliegen in het bos dan vorige 
keren. Men kon gebruik maken van een 
nieuw stuk fietspad wat die morgen net 
was vrij gegeven om er gebruik van te 
mogen maken. In het bos waren op 
kardinale punten vrijwilligers ingezet en 
de afslagen waren aangegeven met 
bordjes. Ook was er verzorging in de
vorm van drinkwater en na de finish 
warme bouillon en vruchtendrank. Een 
mooie route, prachtig, waren de 
opmerkingen van de lopers toen ze de 
finishlijn passeerden en na wat drinken 
konden gaan douchen.
Op het veld was de boog geplaatst van 
sponsor Sport 2000 Veneboer
(https://www.veneboersport.nl) uit 
Drachten. Hylke Posthumus was met 
dochter Benthe aanwezig om het 
startsein te geven en zij waren ook 
bereid mee te helpen bij het noteren van 
de startnummers en de tijden. Dat is fijn 
om sponsor en vrijwilliger te zijn.

SV Friesland was met de geluids-
installatie gekomen, marathonklokken 
en eindverzorging. Jan Kooistra 
speakerde en dat gaat nog prima 
ondanks dat hij kanker heeft en 
beperkter is in het bewegen. Zijn vrouw 
Josefien, ook altijd van de partij, heeft 
ook deze ziekte en kon niet mee naar 
deze ODV-loop. Dankzij de inzet van 
vrijwilligers kunnen zij toch nog 
doorgaan met hun levenswerk dat ze 
bijna 40 jaar geleden hebben opgericht.
Om de lopers niet te lang te laten 
wachten op de prijsuitreiking werd dit 
door commissielid Theo Beenen meteen 
gedaan zodra de winnaars zich hadden 
gedouchte. Lekkere prijzen in de vorm 
van brood en koekpakketten. En al de 
deelnemers kregen een suikerbrood van 
Bakker Van der Molen mee naar huis. 
Veel lekkerder dan een medaille. 

Vrijwilliger en coördinator van de SV 
Friesland kon niet meelopen omdat er 
niet genoeg vrijwilligers waren bij het 
schrijven en toen hij Benthe en Hylke 
daarvoor bereid had gevonden kon hij 
nu mooi assisteren bij de prijsuitreiking.
Jan bedankte het bestuur en ODV voor 
het organiseren van deze loop, de 
sponsoren voor hun bijdrage en 
deelnemers voor hun komst.

Kijk voor de fotoreportage van Toli Schanssema op hardlopenmettoli.blogspot.com.

Uitslagen 39e ODV bosloop
-6.1 KM:
1e Jurre v.d.Vaart De Wilp 23.01
2e Dennis Brandeburg Steenwijk 23.51
3e Lammert v.d.Veen Hemrik 25.43
4e Arnoud Zwaagstra Drachten 28.41
5e Marinus de Haan Hardegarijp 29.16
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Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

woensdag

Schilderwerk binnen en buiten

Kleuradvies

Wandafwerking

Restauratiewerk

Merkebuorren 79

9241 GC Wijnjewoude

Tel.: 06 - 428 14 729

Voor al uw:

5 jaar gratis service
vraag naar de voorwaarden.

0516 745 020
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Vrouwen: Hannah Talstra Drachten, dit 15 jarig meisje liep een geweldige loop jammer 
dat ze het bordje bij de afslag over het hoofd had gezien en nu wel plm. 7 km liep in 
37.48 maar ze is toch gehuldigd met een prijs, immers had ze goed gelopen had ze ruim 
gewonnen.
1e Roos Boerma Garyp 31.12 
2e Danniek Tuinstra Wijnjewoude 32.20 
3e Femke de Roos Wijnjewoude 34.28 
4e Marianne Huitema Drachten 35.04
5e Annie Fabriek Veenhuizen 35.59
-9.8 KM:
1e JanSytse Jonker Hemrik 32.54
2e Henri Harmsen Drachten 34.13
3e Willem de Haan Garyp 35.28
4e Johan Hoogeveen Boornbergum 38.51
5e Jaap Vink Bitgum 38.51
Vrouwen:
1e Angela Heida Wijnjewoude 43.17
2e Rianne Harmsen Drachten 43.39
3e Caroline Vink Bitgum 47.45
4e Rika Weiland Haulerwijk 47.52
5e Meike Kuipers Nuis 48.12
-15.9 KM:
1e Foppe v.d. Heide Drachten 1.00.00
2e Henk Piek Drachten 1.05.43
3e Wim Douma Leeuwarden 1.06.18
4e Jan Harm Schippers Harkema 1.06.31
5e Henk Veenstra Gorredijk 1.08.16
Vrouwen:
1e Corine Visser Leeuwarden 1.20.30
2e Heidi v.d.Berg Zuidhorn 1.23.49
3e Elisabeth Bremer Drachten 1.24.48
4e Marianne Haijma Berlikum 1.39.05
5e Anneke Regnerus Marrum 1.39.07
Volledige uitslagenlijst zie www.svfriesland.nl

  Prachtige Hynstedei
De Hynstedei 2019 zit er weer op. Mede dankzij de goedgestemde weergoden hebben 
we er weer een mooie dag van kunnen maken. Er kwamen prachtige tuig- en
friesepaarden voorbij met hun rijders op het weiland langs de Merkebuorren. Ook 
hebben we mooie prijzen kunnen verloten tijdens de verloting. Het is niet te vergeten dat 
de Hynstedei niet voor mogelijk te houden is zonder de vrijwilligers en sponsoren. Deze 
willen wij dan ook, samen met de bezoekers en iedereen die heeft geholpen bij de 
Hynstedei, bijzonder bedanken namens het bestuur. Het was een prachtige dag. 
Bedankt!



18

Het is gelukt!  
Wij hebben de Alpe d’Huez bedwongen! 

Op 6 juni om 4.30 uur zijn Wybregje en ik met vele andere wandelaars, hardlopers en 
fietsers gestart aan onze eerste beklimming. Het eerste stuk was behoorlijk pittig, met 
een stijging van gemiddeld 10%. Daarna een vlakker stuk zodat wij het tempo een 
beetje omhoog konden brengen. Inmiddels was het mistig geworden en zat het venijn 
op het eind met enkele pittige klimmen. Om 7.35 uur kwamen wij over de finish. 
Na een rustpauze, zijn wij met de bus en skilift naar beneden gegaan.
Om 10.15 uur zijn wij weer gestart en Thea is het eerste stuk met ons meegelopen en is 
daarna alleen hardlopend verder gegaan. De temperatuur liep lekker op naar de 22 
graden. Na 3 uur wandelen kwamen wij voor de tweede maal over de finish.

Wij zijn enorm blij dat wij bijna ons streefbedrag van € 6.000,-- hebben binnen gehaald. 
Geef ons nog een laatste duwtje in de rug om ons doel helemaal te bereiken.
Vergeet niet dat 100% van je donatie direct naar kankeronderzoek gaat. 

Je kan een donatie maken op onze actiepagina: 
www.opgevenisgeenoptienl/fundraisers/De-Trochsetters

Hartelijk dank voor jullie support dit jaar. Wij hadden het niet zonder jullie gekund.
Geweldige koersweek. Veel genoten, afzien, vreugde en verdriet.

Groeten van Thea de Boer, Wybregje Klaver en Getsje Postma (Team De Trochsetters)
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27 en 28 juli 2019 – 6e editie van 
Concours Hippique Bakkeveen! 

Traditiegetrouw vindt het Concours Hippique Bakkeveen plaats in het laatste weekend 
van juli (27 & 28 juli 2019) aan de Mjûmsterwei, net buiten de dorpsgrenzen.

CH Bakkeveen wordt georganiseerd 
door Rijvereniging de Dúnruters, een 
paardensportvereniging van wie de 
roots in Bakkeveen liggen.
CH Bakkeveen staat bekend om haar 
gezellige en gemoedelijke sfeer en haar 
prachtige locatie en terrein. Met haar 
afwisselende programma waarin 
verschillende disciplines van de 
paardensport aan bod komen, zorgt CH 
Bakkeveen opnieuw voor een 
evenement dat geschikt is voor alle 
leeftijden.
Op zaterdag 27 juli komen als eerste de 
paarden aan start (BB t/m Z2 dressuur 
en BB en B springen).
Vervolgd door de allerkleinsten in de 
Bixie wedstrijden (springen en 
dressuur). Ook de wat oudere kinderen 
komen aan de start in de disciplines 

springen en dressuur (BB t/m Z2 
dressuur en BB t/m ZZ springen). 
Zaterdagmiddag is kindermiddag! Met 
o.a. een ponykeuring, gratis ponyrijden,
schminken, kleurplaat wedstrijd en
stokpaardjes wedstrijd!

Op zondag wordt het 
paardenprogramma vervolgd met de 
dressuur in de klassen BB t/m ZZ-Licht 
en het springen in de klassen BB tot en 
met de hoogste klasse: het ZZ springen!
Als kers op de taart zijn ook de 
tuigpaarden weer van de partij op de 
zondagmiddag. Tussen de 
springrubrieken door worden 
verschillende tuigrubrieken verreden 
(o.a. enkelspan, dubbelspan, dames 
rubriek).

Houd de website en Facebookpagina van het Concours Hippique Bakkeveen in de 
gaten voor het laatste nieuws en het programma! Toegang tot het evenement is gratis.

Meer informatie: www.chbakkeveen.nl
Facebookpagina: www.facebook.com/chbakkeveen/
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Programma Soos Wijnjewoude 2019-2020 
Wij hebben als soosbestuur weer een nieuw programma samengesteld. Eén keer in de 
maand kunt u genieten van een ontspannen sfeer. Kom vrijblijvend eens een middag 
langs. We beginnen met een kopje thee of koffie met een versnapering. Tijdens het 
programma een korte pauze voor koffie/ thee. Zaalhuur en consumptie bedraagt €3,50 
p.p. Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met het bestuur. We hopen er
weer een gezellig winterseizoen van te maken. Wilt u ons werk steunen als donateur,
dat kan voor €4,- per jaar.

1. Vrijdag 18 september:
Etentje in gebouw de Driehoek, aanvang 15.00 uur. Ontvangst met 2 kopjes koffie en
gebak, rond 17.00 uur een diner. Kosten € 21,- p.p. inclusief 2 consumpties. Opgave
voor 6 september bij Joke Nust, tel.: 0516-481077. Wij hopen velen van u te mogen
begroeten.
2. Woensdag 16 oktober om 14.00 uur: Bingo.
3. Woensdag 13 november om 14.00 uur: de heer Bijlsma met dia’s en een praatje.
4. Vrijdag 20 december om 15.00 uur: Kerstmiddag. Dit wordt verzorgd door Bakkeveen
‘Muzie sen’. Muziek en kerstverhaal. Aansluitend een kerstbroodtafel.
5. Woensdag 22 januari om 14.00 uur: Spelmiddag
6. Woensdag 19 februari om 14.00 uur: Bingo.
7. Woensdag 18 maart om 13.30 uur: Muziek, zang en sketches ‘Muzie sen’
Bakkeveen.
Alle activiteiten vinden plaats in gebouw de Driehoek, Merkebuorren 3 in Wijnjewoude.

Het bestuur:
J.L. Posthumus tel.: 0516-481205
J. Monderman- de Jong tel.: 0512-853697
J. Nust- Boonstra tel.: 0516-481077
H. van Veen tel.: 0516-481432
G. van Veen- Klooster tel.: 0516-481432
P. de Groot tel.: 0516-427607

  ODV 4 zoekt versterking 

Ouwehoeren, voetballen en een drankje na de tijd. Gezelligheid 
voorop, maar stiekem toch wel fanatiek. Dit is ODV 4. Het team van 
ODV dat voetbalt op zondagmorgen om 10 uur in de reserve 5e

klasse. Vorig seizoen in een competitie met tegenstanders mooi in de 
buurt. In verband met het stoppen van een aantal spelers zoeken we 
nog enkele nieuwe teamgenoten. Iets voor jou?
Jorrit Dreijer 06-24236317
Frits Bosma 06-22815578
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Biljartcompetitie gaat van start 

Het is zover! Er bleek voldoende animo om te gaan biljarten in de Swingel en inmiddels 
staat er een professionele tafel met benodigdheden. Graag willen we in september met 
biljartavonden starten.

Op de eerste vrijdagavond van de maand is het voortaan vrouwenbiljart en de tweede 
vrijdagavond van de maand mannenbiljart. Lijkt het jou ook leuk om mee te doen? Kom 
langs en probeer het samen met ons uit. 
Het is geen probleem als je nog nooit hebt gebiljart, we nodigen een ervaren biljarter uit 
(mogelijk op de vrijdag in oktober) om ons de kneepjes van het vak te leren en maken er 
gewoon gezellige avonden van in de Taveerne van de Swingel.

Graag starten we vrijdag 6 september met de vrouwen en vrijdag 13 september met de 
mannen om 20.00 uur. Kom langs, proef de sfeer, laat je verrassen! Opgave is niet 
nodig.

Ook andere initiatieven tot gebruik van het biljart zijn welkom!
Heb je vragen of ideeën mail ons: swingelactiviteiten@gmail.com

Nieuws van het dorpsfeest 
Wat hebben we weer een prachtig feest gehad! Wij hebben er in ieder geval met volle 
teugen van genoten! We hopen jullie ook.

Het feest is natuurlijk niet te organiseren 
zonder de vele vrijwilligers die ons voor, 
tijdens of na het feest helpen. Dus vanaf 
deze plaats BEDANKT voor al jullie 
hulp.

In dat rijtje mogen we ook zeker ODV 
niet vergeten. Al jaren lang mogen we in 
de kantine ons crisiscentrum tijdens het 
feest opbouwen en mogen we overal 
gebruik van maken. Hier zijn we als 
bestuur erg dankbaar voor…BEDANKT 
ODV!!!

Een kleine kanttekening willen we nog 
wel plaatsen. Tijdens het feest is er 
alcoholcontrole geweest en zijn er door 

de handhavers minderjarigen met 
alcohol gesignaleerd. De jongeren in 
kwestie zijn met een boete van €104,-
naar huis gegaan, en wij hebben als 
bestuur een waarschuwing gekregen. 
Dit betekent wel dat we ons beleid 
hierop gaan aanpassen en hierop 
volgend jaar nog scherper zullen zijn.

Dit kunnen we echter niet helemaal 
alleen. We rekenen ook op jullie 
medewerking want een volgende keer 
zullen we er niet zo genadig afkomen. 
En als er boetes aan het dorpsfeest 
worden uitgedeeld, dan betekent dat 
qua financiën en vergunning het einde 
van het dorpsfeest.

Wij genieten nog even na van het feest en beraden ons intussen alvast op volgend jaar!!
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adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Bezoek- en postadres

MFC “De Swingel”

Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur.

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 

van 8.00 tot 17.00 uur.  op nummer 06 - 12 548 683

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 
- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes

 

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
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Tennisclub Weningenwalde 
We hebben met de tennisclub al weer een mooi voorjaar achter de rug, met vele 
activiteiten op de banen.

De beide competitieteams hebben 
enthousiaste partijen gespeeld. Het 
herenteam 35+ kende een moeizame 
start, maar herstelde zich knap in de 
laatste fase van de competitie. Een 
mooi lijfsbehoud in de derde klasse, is 
een goed resultaat, waar we dik 
tevreden mee zijn.

Het gemengde team van de 
vrijdagavond heeft naar vermogen 
gepresteerd en is uiteindelijk als vierde 
geëindigd in haar poule. 

Het pannenkoektoernooi voor onze 
juniorleden kwam een week later dan 
was aangekondigd: op 
woensdagmiddag 19 juni. Ook dit jaar 

bleek de combinatie van lekker 
tennissen, regelmatig een pannenkoek 
en na afloop ijs, een gouden combinatie 
voor onze jongste leden. Helemaal 
tevreden en met een volle maag, ging 
ieder weer huiswaarts!

De tennislessen van Tom Vink verlopen 
erg goed. We hebben besloten om de 
laatste twee groepen samen te voegen. 
We beginnen dan om 20.55 uur. 
Dinsdag 9 juli is de laatste les voor de 
zomervakantie. Tom weet uit iedereen 
het beste te halen. Zelfs als je dat niet 
van plan was, blijkt toch dat je tijdens de 
lessen er veel uithaalt. Even alles van je 
afslaan is zo gek nog niet!

Onze Jaarvergadering hadden we op  27 mei 2019. Enkele punten hieruit:
-Privacy wetgeving: we regelen een en ander volgens de geest van de wet. Op onze
website staan niet meer alle leden en hun gegevens vermeld.

-De nieuwsvoorziening naar de leden en de bevolking toe verloopt naar wens. We
hebben nog 1x per jaar een Gravelnieuws op papier (maart), we komen rond 4 keer uit
met een nieuwsbrief voor onze leden en Geert schrijft 3x per jaar een stukje voor De
Bân. Volgens de aanwezige leden functioneert deze vorm goed.

-De financiën staan er goed voor. We zitten qua ledental weer in de lift. Een mooi
resultaat, waar we wel trots op zijn.

We vinden het fijn als mensen die toch al denken om te tennissen, de stap naar de club 
zetten. Je kunt je aanmelden bij Geert (06-49010442) of Diny (06-33180272). Tennis is 
een technische sport. Het is verstandig om les te nemen; je merkt dan dat je vooral in 
het begin met sprongen vooruit gaat. Je kunt je dan ook aanmelden voor de lessen op 
dinsdagavond. De eerste twee lessen zijn voor jou gratis; gewoon even om te proberen. 
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Prikbord 

Dankbericht
Wij danken u dorpsgenoten, vrienden, 
familie en in het speciaal de 
medewerkers van Huisartsenpraktijk 
Wijnjewoude- Hemrik,
die ons hebben bijgestaan in de periode 
van ziekte en het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze mem en beppe,
Aaltje Stoker- De Jong
Het heeft ons veel steun en kracht
gegeven.

Jan Stoker, kinderen en kleinkinderen.

Dankbericht
Wy moasten myn leave man, ús heit, 
pake en âlde pake
Hindrik Rozema
út hannen jaan.
Hiel hertlik tank leave minsken: Jimme 
kommen; in hândruk; in kaartsje…
it wie hertferwaarmjend en it hat ús sa 
goed dien.
Wy witte him no yn Gods leafdefolle 
hannen.
Renny, bern, bernsbern en de lytskes.

Vacature
Van der Weij zoekt een medewerker 
M/V voor werkzaamheden in de 
snackbar. Het betreft keuken-
werkzaamheden. Ben je op zoek naar 
een leuke vakantiebaan: reageer dan op 
tel.nr. 06-29591902. De tijden zijn van 
16.30 tot 20.30 uur. Voornamelijk in het 
weekend.

Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken voor de felicitaties die wij 
mochten ontvangen bij ons 40-jarig 
huwelijk.
Ruurd en Klaasje van der Woude
Te Nijenhuiswei 10
9241 GV Wijnjewoude

Te Huur
Trilplaat & Steenknipper

Bloemen & Kadohuis Wilma
Weinterp 1
Wijnjewoude

Frits: 06-54292940
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Rommelmarkten
17 juli van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt)
7 augustus van 14.00 – 18.00 uur
21 augustus van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt)
4 september van 14.00 – 18.00 uur
2 oktober van 14.00 – 18.00 uur
Een rommelmarkt geeft altijd veel gezelligheid. De een is op zoek naar iets speciaals en 
een ander biedt spulletjes aan die hij of zij niet meer nodig heeft of staat er met een 
stand van zelfgemaakte creatieve spullen.
De kosten per staanplaats zijn € 4,- en reserveren is niet nodig. Het terrein gaat een uur 
voor aanvang van de rommelmarkt open voor de standhouders.

Avondfiets4daagse
De fietsavondvierdaagse begint dit jaar op dinsdag 9 juli. U kunt vier avonden genieten 
van prachtige fietsroutes met afstanden van 25 tot 30 km. Natuurlijk kunt u ook één of 
twee avonden mee fietsen. Er kan worden gestart bij restaurant De Stripe, Duerswâld 
23 in Wijnjewoude tussen 18.30 uur en 20.00 uur. De fietsavondvierdaagse is echt een 
aanrader, een fietstocht voor jong en oud. Onder het motto: bewegen is gezond, hopen 
we dat veel mensen op de fiets stappen en genieten van deze mooie fiets4daagse. We 
zien jullie graag op dinsdag 9 juli bij de Stripe voor de eerste prachtige fietstocht.
Voor overige inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw G. van Veen, tel.: 0516-481432.

VVV Wijnjewoude

Digitaal verzending naar het CBR (via zorgdomein) 
grote rijbewijskeuring CE, DE en code 95 in 

Ureterp 
Verloopt uw rijbewijs omdat u jonger dan 75 jaar bent, of omdat u om medische redenen 
moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs C/D/E? Code 95. Maak dan 
nu alvast een afspraak voor deze keuringen in Ureterp.
Locatie: Multifunctioneel Centrum De Wier, De Telle 21, 9247 AA Ureterp
Data: eens per week.
Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem 
dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-
14716543 of gulsima@live.nl 
Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.
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Tel: 06-54272376 

b.g.g. 0516-471276

info@egbertdeboer.nl

www.egbertdeboer.nl    

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

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

GFHGFH

www.gfh.nl

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66
www.sannederee-dietist.nl
info@sannederee-dietist.nl
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 Volleybalvereniging DWS 

Beste Volleybalvrienden,

Het volleybalseizoen zit er weer op. Alle teams hebben het afgelopen seizoen weer 
sportieve inzet getoond. De eindstanden:

Dames 1 (2e klasse): 8e plek 
Dames 2 (3e klasse): 8e plek 
Dames 3 (4e klasse): 2e plek (promotie)
Heren 1   (4e klasse): 11e plek 
Jeugd     (2e klasse): 2e plek

Dames 3 gefeliciteerd met jullie promotie!

Volgend seizoen gaan we er weer een sportief 
volleybalseizoen van maken. Achter de schermen 
wordt er al druk aan de voorbereidingen gewerkt. 

Maar wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe 
leden. Jeugd voor in ons jeugdteam, dames voor ons dames 1 en 2 of 3 team. De jeugd, 
dames 1 en 2 trainen op de maandagavonden en dames 3 spelen alleen wedstrijden. 
Ook zijn we opzoek naar nieuwe leden voor ons recreanten en herenteam, welke beide 
op de dinsdagavond trainen. Ons recreantenteam speelt wedstrijdjes in een onderlinge 
recreantencompetitie. 

Mocht u/jij nou denken: “Zou volleybal iets voor mij zijn?” Het 
seizoen is ten einde, maar er zijn wel een groepje fanatiekelingen 
die op maandagavond een balletje in de zaal of op het 
beachvolleybalveld (op het evenemententerrein spelen). Mocht je 
u/jij dit nou leuk lijken, kom dan gerust eens langs of kom in het 
nieuwe seizoen eens meedoen aan een van onze trainingen. In 
de Bân van september komen de trainingstijden voor het nieuwe 
seizoen te staan. We beginnen het nieuwe seizoen vanaf 
maandag 26 augustus 2019. 

Tot slot willen wij iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen voor onze 
volleybalvereniging heeft ingezet. Het klinkt misschien nog ver weg, maar wij wensen 
iedereen alvast een fijne vakantie! 

Het bestuur
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Dorpsagenda 

Juli
9-12 Fietsavondvierdaagse VVV Wijnjewoude, start bij De Stripe
9 Spreekuur PB van 19:00 tot 19:30 uur in de Swingel
10 Zitting Dorpssteunpunt in de Swingel, 10.00-12.00 uur
10 Autotocht van de Zonnebloem
12 Feestje Zonnedak Twa Bûken, 16.30 uur
15 Fietsroute en koffiedrinken met werkgroep Kom Erbij
17 Rommelmarkt VVV Wijnjewoude van 17.00-21.00 uur (extra avondrommelmarkt)
31 Klaverjassen bij Café van der Weij

Augustus
7 Rommelmarkt VVV Wijnjewoude van 14.00-18.00 uur
19 Spelochtend Werkgroep Kom Erbij
21 Klaverjassen bij Café van der Weij
21 Rommelmarkt VVV Wijnjewoude van 17.00-21.00 uur (extra avondrommelmarkt)

September
4 Rommelmarkt VVV Wijnjewoude van 14.00-18.00 uur
6 Vrouwenbiljart in de Swingel, 20.00 uur
11 Klaverjassen bij Café van der Weij
13 Mannenblljart in de Swingel, 20.00 uur
15 Zonnebloem busreis naar bloemencorso in Frederiksoord
16 Koffieochtend Werkgroep Kom Erbij
18 Soos, etentje in gebouw de Driehoek, 15.00 uur
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·  Fysiotherapie (ook aan huis)

·  Manuele therapie

·  Nek-, schouder- en arm specialisatie

·  Oefengroepen

·  FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut)

·  ZwangerFit

·  Medical Taping Concept

Fysiotherapie Goren

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

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

Afspraak zonder verwijzing mogelijk!
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Kerkdiensten 

Hervormde Gemeente 

Juli
7 9:30 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Viering HA

13:45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voort-en 
Dankzegging HA

14 9:30 uur Duurswoude Ds. J. Hoekman, Urk
16:30 uur Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Campingdienst 

Ikeleane
21 9:30 uur Duurswoude Ds. G. De Fijter, Kampen

13:34 uur Duurswoude Ds. J.A.A. Geerts, Zalk
28 9:30 uur Duurswoude Ds. H. van Wingerden, Rijssen  

13:45 uur Duurswoude Ds. W.M. Roseboom, Oudega SWF 

Augustus
4 9:30 uur Duurswoude Ds. A.D Poortman, Veenendaal

13:45 uur Duurswoude Ds. A.D Poortman, Veenendaal
11 9:30 uur Duurswoude Ds. J. Kuik, Kampen

13:45 uur Duurswoude Ds. E.J. Terpstra. Urk
18 9:30 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

13:45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd
25 9:30 uur Duurswoude Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut

13:45 uur Duurswoude Ds. J.H. van Wijk, Windesheim

September
1 9:30 uur Duurswoude Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde

13:45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd
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Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 

Juli
7 9:30 uur Ds. H. Engelsma Koffiedrinken na de dienst
14 9:30 uur mw. R. de Vries-Martini, 

Haulerwijk
21 9:30 uur Ds. J.G. Arensman, Drachten Koffiedrinken na de dienst
28 9.30 uur Ds. G. Brandorff, Hardenberg

Augustus
4 9:30 uur Dhr. H. Brouwer, Rouveen Koffiedrinken na de dienst
11 9.30 uur Ds. H. Engelsma
18 9.30 uur Ds. J.G. Arensman Drachten Koffiedrinken na de dienst
25 9.30 uur Ds. E.A. van Gulik, Leek

September
1 9.30 uur Ds. A. Bouman, Ureterp Vierdienst/ Voorbereiding Heilig 

Avondmaal, Koffiedrinken na de dienst
8 9.30 uur Ds. H. Engelsma Heilig Avondmaal
15 9.30 uur Ds. J.N. Dijkshoorn, Oude- en 

Nieuwehorne
Koffiedrinken na de dienst

22 9.30 uur Ds. H. Engelsma Startzondag/ Vierdienst
29 9.30 uur Ds. H. de Jong, Drachten
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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 – 10.30 uur 
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 – 15.00 uur.

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.
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