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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 5 oktober 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 28 september 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 
 
 
 
 
 
 
De spandoeken “wij gaan weer naar school” hangen weer langs de weg ten teken dat 
de schoolvakantie ten einde is. Zo ook voor de Bân is het nieuwe seizoen weer 
aangebroken. We hopen dat het niet schoolmeesterlijk overkomt, maar wij zien toch 
graag dat de kopij op tijd wordt aangeleverd. De deadline wordt elke keer op de eerste 
pagina van de Bân aangegeven. Kopij over gebeurtenissen, die op of vlak na de 
bekende ‘zaterdag om 18.00 uur’ nog binnenkomt, proberen we altijd nog te vermelden. 
Echter, het inpassen van nagekomen kopij vraagt veel tijd en kan fouten opleveren.  
 
Met nog steeds ‘s zomers weer zal het eerst wel even wennen zijn om de draad van en 
over het dorpsgebeuren weer op te pakken. Wat de redactie betreft zijn we er klaar voor 
om met uw hulp ons dorpsblad welgevuld met nuttige informatie over het wel en wee 
van ons dorp bij u te bezorgen. 
 
Veel leesplezier gewenst.  

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“De heide op 
syn moaist” 
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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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Het bestuur van PB heeft genoten van de zomer en barst weer van de energie om aan 
de slag te gaan. Hopelijk geldt dat voor jullie allemaal en is iedereen weer opgeladen en 
uitgerust om de draad weer op te pakken.  
 
Kleding inzamelpunt 
Het kleding inzamelpunt op de Merkebuorren 70 (voormalige Spar-winkel) is komen te 
vervallen. Jullie kunnen nu kleding, schoenen, knuffels etc. inleveren bij het inzamelpunt 
van Dorcas op de Merkebuorren 41 (achter de muziekkoepel). 
 

 
 
Dorpsvlag Wijnjewoude 
In de Bân van juli hebben jullie al kunnen lezen dat PB aan het onderzoeken was of het 
mogelijk is dorpsvlaggen te bestellen. Inmiddels heeft PB een partij gevonden die 
vlaggen van hoogwaardige kwaliteit voor een goede prijs kan leveren. Ook is het 
mogelijk om een vlaggenlijn van 14 meter met kleine dorpsvlaggetjes te bestellen. Erg 
leuk voor bijvoorbeeld buurtversiering. De prijs voor de vlag en vlaggenlijn is als volgt: 
 Dorpsvlag Wijnjewoude: € 37,50 

100x150 cm (h x b) | UV-bestendig | Wasbaar | Neemt geen vocht op 
 Vlaggenlijn 14 meter: € 67,50 
 
De genoemde prijzen zijn echter wel afhankelijk van het aantal vlaggen dat wordt 
afgenomen. Om de vlaggen voor deze prijs te kunnen verkopen moeten er minimaal 30 
stuks worden verkocht. Zijn dit er minder, dan kan het zijn dat de prijs iets hoger wordt.  
PB wil daarom vragen om het te laten weten wanneer je interesse hebt in het 
aanschaffen van een vlag. Dit kan heel makkelijk via onderstaande contactgegevens. 
Wanneer je aangeeft interesse te hebben verplicht je dat nog tot niks, het geeft PB 
enkel een indicatie hoeveel belangstelling er voor de vlag is. Neem dus contact met ons 
op en geef aan waar je interesse in hebt (mocht je van de vlag of vlaggenlijn meerdere 
exemplaren willen bestellen, geef dan aan hoeveel). 

 
De rode banen symboliseren de heidevelden, terwijl de gele 
baan het streekdorp verbeeldt. Het geel aan de broekzijde 
vertegenwoordigt de zandgrond en het blauw het Ouddiep en 
de Opsterlandse Compagnonsvaart. De witte klaver is het 
symbool van het boerenbedrijf. 
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Brengpunt Groenafval Ureterp 
In september kunt u uw tuinafval op zaterdag 7 en 21 september van 09:00 – 13:00 uur 
brengen naar het Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, Ureterp). 
 
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. 
 
 

 
  

 
 
 

Van Supermarkt naar Dorpswinkel? 
 
Een jaar later, heel wat bijeenkomsten van de werkgroep verder en nog steeds geen 
supermarkt. Dat is de stand van zaken zoals het er nu voorstaat. Externe gegadigden 
haakten af waardoor ons plan om weer een levendige supermarkt aan de Merkebuorren 
te realiseren het niet leek te halen. 
 
Maar, inmiddels zijn we in gesprek met 
mensen uit het dorp zelf. Een nieuwe 
insteek, een andere formule en hopelijk 
een kans om een eigen dorpswinkel in 
Wijnjewoude te openen. 
 
Het is vast sommigen opgevallen dat de 
hekken bij het pand zijn verwijderd. Of is 
gesignaleerd dat de werkgroepleden in 
het pand hebben rondgekeken. 
Al met al wordt er op dit moment op een 
andere en nieuwe manier gedacht, 

gesproken en gezocht naar 
mogelijkheden om een winkel van het 
dorp, een echte dorpswinkel, neer te 
kunnen zetten. Zo gauw we meer weten 
en nader hebben kunnen uitzoeken, 
laten we dit natuurlijk weten. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Namens werkgroep ‘Supermarkt 
Wijnjewoude’ 
Marianne Hulsbergen 

 
  

Inloopspreekuur PB: dinsdag 10 september van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel. 
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WEN Stap voor Stap 
 
 
Wynjewâldster zonnestroom gebruiken, het kán!  
Goed voor jou en je kinderen. Goed voor een gezonde aarde, 
de leefbaarheid van het dorp en ook niet slecht voor je 
portemonnee. Sinds de feestelijke opening op 12 juli gebruiken 
14 huishoudens hun ‘eigen’ groene stroom, die ze opwekken 
op het dak van zorgboerderij De Twa Bûken aan Duerswâld. 
Ook sinds deze zomer kun jij groene stroom kopen die is opgewekt op de kalverstallen van 
familie Herder-Brouwer aan de Feart. Met ruim 1150 panelen is er gemiddeld voldoende 
beschikbaar voor 70 à 80 huishoudens. 
 
Dus grijp je kans en wordt klant bij 
Energie VanOns, want daar verkopen ze 
de groene stroom van Herder Agro. Dit 
coöperatieve energiebedrijf is eigendom 
van de noordelijke energiecoöperaties, 
zoals WEN. De opbrengst gaat dus niet 
naar energiereuzen, maar terug naar de 
dorpen. Kijk eens op 
https://energie.vanons.org/.  
  
Samen kunnen we nog veel meer groene 
stroom opwekken. Zeker wanneer de 
grote daken van ondernemers en 
particulieren in ons dorp belegd gaan 
worden met zonnepanelen. Past heel 
goed in onze ambitie, daarom wil WEN 
daar graag in ondersteunen. Er zijn allerlei 
mogelijkheden voor ondersteuning. Kom 
met je vragen en opmerkingen naar 
info@wen.frl of bel Frans Pool, tel.: 06-
57584354. 
 
Zonneveld op Energiepark 
Gemeente Opsterland en de provincie 
Fryslân zijn bereid mee te werken aan het 
verlenen van een omgevingsvergunning 
voor een klein zonneveld van 1,5 ha naast 
ons energiepark aan de Tolleane. De 
grondeigenaar is bereid hiervoor grond 
aan WEN te verhuren. Voor de 
vergunningsaanvraag zijn heel wat 
documenten ter onderbouwing nodig. Zo 
moet bijvoorbeeld ecologische schade 
uitgesloten worden en willen we het veld 
zo inpassen dat het nauwelijks opvalt in 
het landschap maar juist een versterking 
vormt van de biodiversiteit. 

 
We maken plannen in samenwerking met 
de omgeving, zodat we met elkaar tot een 
goede oplossing komen. De eerste stap is 
al gezet bij de Sinnetafel in mei 2019. 
Vanuit de Sinnetafel zijn deze voorstellen 
uitgewerkt en dit plan is door WEN 
voorgelegd aan het bestuur van 
Buurtvereniging Klein Groningen. Het 
bestuur van de buurtvereniging heeft 
volledig ingestemd met dit plan omdat het 
voldoet aan de wensen en, eerder geuite, 
ideeën vanuit de buurt. Het bestuur van 
WEN is blij met deze toezegging en gaat 
nu de vervolgstappen zetten die nodig zijn 
voor het aanvragen van de 
omgevingsvergunning. 
 
Centrale mestvergisting, mogelijk 
sleutel om aardgasvrij te worden 
Zie je het voor je? Koeienmest maakt 
Wijnjewoude onafhankelijk van gas uit 
Groningen of Rusland. Het 
gasleidingnetwerk en je eigen 
gasapparaten, zoals cv ketel blijven we 
gewoon gebruiken. Dat is echt duurzaam. 
En dat lijkt te kunnen nu de meeste 
veehouders van Wijnjewoude er wel wat 
in zien om hun mest zo mogelijk via 
slangen uit te lenen voor vergisting. 
Daarbij wordt de methaan eruit gehaald 
en door opwerking tot groen gas voor het 
dorp gemaakt. De boer krijgt via dezelfde 
slangen de inmiddels reukloze mest terug 
om over het land uit te spreiden. 
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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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Zo maken onze boeren het mogelijk dat Wijnjewoude aardgasvrij wordt. Win-win toch? Maar 
niet simpel. Momenteel onderzoeken allerlei deskundigen of het haalbaar en betaalbaar is 
om de Wijnjewoudster mest centraal te vergisten en op te werken naar groen gas. 
Economische Zaken en Gasunie helpen mee om ons idee uit te werken, want als het werkt, 
kan het in veel plattelandsgebieden worden toegepast. 
 
WEN gaat ook dit plan, voor vergisting op 
het energiepark, verder uit werken en gaat 
dit als eerste doen in samenwerking met 
de omwonenden. Binnenkort gaan de 
direct omwonenden als eerste groep op 
excursie naar een maatschap die al enige 
tijd werkt met een mestvergister. 
 

Mocht u ook belangstelling hebben om 
mee te gaan dan kunt u zich aanmelden 
bij de  buurtvereniging Klein Groningen 
via bvkg11@gmail.com of via 
info@wen.frl. Vervolgens wordt u van 
harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op 
de thema-avond over dit onderwerp. 

 

 
 
 
WEN en Wijnjewoude 15 september op de nationale tv 
Op zondagavond 15 september kun je WEN en Wijnjewoude zien in de documentaire 
Pioniers van het Platteland van VPRO Tegenlicht. NPO 2 om 21.05 uur. De opnamen 
zijn op 12 juli gemaakt. 
 
Regelmatig nieuws op www.WEN.frl 
Op de WEN site kun je steeds het laatste nieuws volgen. Ben je nog geen lid, meld je 
dan aan via de site of bel Frans Pool, tel.: 06-57584354. 
 
 
 
 
 
 

Lichtjesavond op begraafplaats Duurswoude 
 
Op zaterdagavond 26 oktober a.s. om 19:00 uur wordt er weer een lichtjesavond 
gehouden. Dit jaar op de begraafplaats van Duurswoude. Deze bijeenkomst is om 
dierbare overledenen te gedenken en een lichtje te plaatsen op hun graf. 
 
Ook voor hen die elders begraven of verstrooid zijn, kan men een gedenklichtje plaatsen 
op het speciaal daarvoor bedoelde grote witte hart dat op de begraafplaats opgesteld 
staat. De grafkaarsen worden ter plaatse verstrekt. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
Nadere informatie komt in de Bân van oktober. 
 
Uitvaartvereniging EDD 
 
  

Thema-avond mestvergisting 
Donderdag 3 oktober 2019 

MFC De Swingel.  Aanvang 19.30 uur 
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Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Tolleane 1  Wijnjewoude  Tel. 06-11292116

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Tolleane 26
9241 WH  Wijnjewoude 

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

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03
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Werkgroep Dorpsbudget 
 
In het laatst gehouden overleg van de werkgroep is de vraag besproken om 
ondersteuning te bieden aan buurten om een WhatsApp Buurtpreventie op te zetten. 
Besloten is €100,- per buurtvereniging beschikbaar te stellen. Voorwaarde is wel dat alle 
buurtbewoners, dus ook degenen die geen lid van de betreffende buurtvereniging zijn, 
aan de app kunnen meedoen. 
 
Via Wijnjewoude.net kunnen buurtverenigingen een aanvraag indienen bij de 
Werkgroep Dorpsbudget. De bijdrage kan gebruikt worden voor de kosten van 
bebording. 

 
Ook buurten die al een app hebben ingericht 
komen in aanmerking voor de bijdrage. 
Informatie kunt u krijgen bij Harry Blaauwbroek 
tel.06 – 51 88 74 68. 
 
Namens de Werkgroep Dorpsbudget,  
Auckjen Weidema. 

 
 
 

Bierproeverij 
 
 
Zaterdagavond 9 november gaan we weer 
een bierproefavond houden. Zet de datum 
alvast in je agenda. In de Bân van oktober 
meer informatie. 
 
De activiteitencommissie van De Swingel 
 
 
 
 

De Handwerkgroep voor Nepal 
 
De zomer loopt al weer ten einde. Al is 
het nog bloedheet als ik dit schrijf. Maar 
we hopen dat iedereen er weer zin in 
heeft. 
 
We willen graag de tweede donderdag 
van september weer beginnen (12 
september) in het Wâldhûs van 9:30 tot 
11:00 uur. Dan staat er een lekker bakje 
koffie voor u klaar! 
 

Iedereen is van harte welkom, ook 
mensen die nog nooit zijn geweest en 
benieuwd zijn  wat we allemaal doen en 
maken voor Nepal. 
 
Hopelijk zien we jullie dan weer voor het 
nieuwe seizoen. 
 
Vriendelijke groeten van Janke 
Jongsma en Froukje Pera 
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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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Ouderen inloopochtend Café Van der Weij 
 
De vakantie is weer voorbij. Ik hoop dat een ieder een mooie vakantie heeft gehad en 
dat we nog een lekkere nazomer zullen krijgen. Maar ook weer terug naar de orde van 
de dag. Dus kan er ook weer gezellig een bakkie gedaan worden bij Café Van der Weij. 
 
Vrijdag 20 september zullen vanaf 10.00 
tot 12.30 uur de deuren van het café 
weer open staan voor de 60+ers onder 
ons. Deze ochtend kan men weer 
kosteloos een versnapering komen 
halen in het café. Onder het mom van 
een gezellig praatje, een spelletje of 
gewoon even eruit zijn en onder de 
mensen komen. Het is allemaal 
mogelijk. 

Ik hoop dat er veel mensen de weg naar 
het café zullen vinden en dat we een 
gezellige ochtend met elkaar zullen 
hebben. Indien het zonnetje ons nog 
gunstig gezind is kunnen we wellicht 
nog gebruik maken van het terras. 
Noteer het vast in uw agenda! 
 
Met vriendelijke groet, Dennis 

 
 
 
 

‘Kryst troch de Buorren’ 
 
Zaterdag 21 december; noteer het vast in je agenda! 
 
Weet je nog het gezellige dorps-kerstevenement ‘Kryst roun de koepel’ twee jaar 
geleden? Dit jaar willen de PKN kerk en Plaatselijk Belang weer zoiets bijzonders 
organiseren, maar nu is de hele buurt rond de muziekkoepel het ‘speelveld’. 
Op zaterdag 21 december van 19.00 tot 20.30 uur is het tijd voor ‘Kryst troch de 
Buorren’ 
 
De buurt waar het geheel zich afspeelt 
wordt begrensd door de galerie van 
Bergen en de boerderij van Sijtsema. 
Het is de bedoeling dat er op diverse 
locaties iets verrassends te beleven valt 
en het sfeervol ingerichte koepelplein 
vormt weer het centrum van het 
evenement. En ook nu wordt het hele 
dorp uitgenodigd. Want ‘Kryst troch de 
Buorren’ is bedoeld om dorpsgenoten 
van alle leeftijden op een 
hartverwarmende en gezellige manier 
bij elkaar te brengen. Een drempelloos 
kerstfeest in de open lucht waarbij 
iedereen zich verbonden kan voelen. 

 
Het is nog vroeg maar het kan geen 
kwaad om deze datum te blokken, want 
je wilt het vast niet missen. 
 
Hartelijke groet van de werkgroep, 
Leny Bouma, Wieke Haarsma, Theo 
van Linde, Joop Miedema, Pieter 
Rooks, Anneke van der Veen en Jetty 
Welfing 
 
Voor vragen of opmerkingen: Leny 
Bouma, tel 48 18 55,  
e-mail catharinusleny@hotmail.com  
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Werkgroep Kom erbij 
 
Na een korte zomerstilte zijn we er weer. 
Uitgerust, uitgewaaid, zonovergoten en……… inspiratie 
opgedaan voor allerlei nieuwe initiatieven. 
 
Week tegen eenzaamheid, van 1 tot en met 8 oktober 
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid is van alle 
leeftijden en komt voor onder alle lagen van de bevolking. Al loopt de één meer risico op 
eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in zijn leven met 
eenzaamheid geconfronteerd worden. In deze week is in het hele land extra aandacht 
voor het thema eenzaamheid en in veel plaatsen zijn er speciale activiteiten. Wij komen 
ook in speciale actie, en wel met taartjes.  
Wees de reden dat er iemand lacht vandaag 

 
Taartjesactie d.d. 4 oktober 2019 in de ochtend 

Wilt u net als vorig jaar in de ochtend een taartje eten, 
samen met 2 leerlingen uit groep 8 van de basisscholen It 
Twaspan en Votum Nostrum? 
Wilt u dat? Of U? Of U? 
We komen!! 
We maken een afspraak!! 
 

16 september, koffieochtend in het 
teken van de ambulance 
Iedereen krijgt wel eens te maken met 
de ambulance. Als patiënt, als familielid 
of bijvoorbeeld als omstander in het 
verkeer. De professionals van Kijlstra 
Ambulancezorg staan 7 dagen per week 
en 24 uur per dag paraat om aan 
iedereen die dat nodig heeft zorg te 
verlenen. Vandaag zijn 2 
ambulancebroeders bij ons om te 
vertellen over hoe hun dag op de weg 
en vooral onderweg er uitziet. 
 
De eenzaamheid is een stille storm 
die al onze dode takken afbreekt 

 
21 oktober, koffieochtend in het 
teken van Nepal, het dak van de 
wereld 
Vandaag komt Trees van Rijswijk, van 
Stichting Tamsarya, op een bevlogen 
manier vertellen over haar en natuurlijk 
hun levenswerk. Over wat zij realiseren 
en gerealiseerd hebben aan de voet van 

de Himalaya op het platteland, op het 
gebied van onderwijs, gezondheidzorg, 
biologische landbouw en algemeen 
welzijn. “Klein project, groot verschil” de 
herkenningskreet van Wilde Ganzen (zij 
bestrijden armoede wereldwijd) is haar 
lijfspreuk geworden door de jaren heen. 
Handwerkclub Wâldhûs onder leiding 
van Janke en Froukje handwerken voor 
dit mooie goede doel. Kijk op 
Tamsarya.nl en je hart springt open. 
 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
We missen u en jou! Waarom kom je 
niet gewoon eens aanschuiven! Elke 
derde maandag van de maand staat om 
10 uur de koffie klaar, is er altijd iets 
lekkers bij en schenken we zelfs een 
drankje met een kaasje of worst. 
Bovendien hebben we al een vaste club 
supergezellige dames en heren en 
worden we bediend door een prachtig 
team gastvrouwen. Behalve de koffietijd 
komen we op wat voor manier dan ook 
in actie!! 
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Verhoging bijdrage 
Vanaf 1 januari 2020 verhogen we de bijdrage voor koffie en wat erbij komt van 2 naar 3 
euro! 
  
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 – 48 13 07) of Lydia (06 – 37 55 25 18). 
Denk je aan de financiële bijdrage van € 2,--? Bovendien geldt altijd, ben je slecht ter 
been en wil je wel graag komen, we halen je en brengen je weer thuis! Gewoon bellen! 
 
Onderweg treffen we u graag. En….vertel het door!  
Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman. 
 
 
 
 

Bezorger gezocht 
 
Wijnjewoudsters, 
Jullie hebben natuurlijk jullie eigen ”De Bân”, maar sinds jaar en dag wordt ook “De 
Tipgever” in Wijnjewoude verspreid. Met dit informatieblad willen wij jullie laten weten 
wat Oost-Opsterland te bieden heeft op zakelijk en cultureel gebied. En volgens reacties 
wordt dit ook gewaardeerd. Maar we hebben een probleem, onze bezorger is gestopt.  
 
Zou jij ons uit de brand kunnen helpen? Er staat uiteraard een vergoeding tegenover. 
Graag een belletje naar Eerde Weening tel. 0512-302047. 
 
 
 

Activiteiten in de Witte Kerk Hemrik 
 
Zondagmiddag 29 september om 15.00 uur | ARS Musica concert: Cohda Kwartet 
Professionele blokfluitisten Anneke Hoekman, Lies van der Grient, Stephan Esmeijer en 
Marit Darlang spelen zeer afwisselende vierstemmige muziek met tussendoor uitleg 
over de muziek en de instrumenten. 
Entree € 10,- inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,- 
 
Zondagmiddag 6 oktober om 15.00 uur | Inez Timmer en Tseard Nauta: 
Leafdesbrieven 
In briefwiksel tusken twa minsken dy’t fan mekoar hâlde, mar it libben bepaalt it oars. 
De toan wikselet rêd tusken humor, wanhoop, langstme en kleare erotyk. 
Entree € 10,- inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,- 
 
Woensdagavond 9 oktober om 20.00 uur | Filosofisch-literair café 
Trudy deHue: de zachte kant van harde feiten. De schrijfster van ‘de depressie-
epidemie’ gaat met ons in gesprek over haar volgende boek. 
Entree € 6,- inclusief koffie of thee voor aanvang. Reserveren is gewenst. 
 
Meer informatie en reserveren via onze website: www.wittekerkhemrik.nl.  
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Samenloop voor Hoop! 
 
21 en 22 september vindt in Gorredijk de Samenloop voor Hoop plaats. Men loopt dan 
24 uur in estafettevorm een parcours. Dit begint op 21 september om 12.00 uur tot 22 
september 12.00 uur. Het doel van deze loop is om zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor het KWF. Café Van der Weij heeft een team ingeschreven om dit doel te 
ondersteunen. Iedereen op de wereld heeft jammer genoeg wel eens te maken met 
deze verschrikkelijke ziekte, direct of indirect. Nog steeds is er veel geld nodig voor 
onderzoek. 
 
Mocht u interesse hebben om dit te 
ondersteunen en mee te lopen dan kunt 
u zich aanmelden bij Samenloop voor 
Hoop in Gorredijk. U kunt dan kiezen 
voor het team van café Van der Weij. 
Inschrijving kost €15,- en dit bedrag 
komt in zijn geheel ten goede aan het 
KWF. Hoe meer mensen zich 
inschrijven hoe meer we deze 24 uur 

kunnen verdelen over het aantal 
deelnemers. Het is een parcours van 
400 meter en op dit terrein gebeurt van 
alles. De gehele 24 uur zijn er optredens 
van verschillende bands. O.a. hitband 
Boulevard, Iris Kroes en de Hûnekop 
zijn aanwezig. Ook is de horeca 
aanwezig om ons te voorzien van een 
drankje en een hapje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U ziet dus dat alles in het werk is gesteld om van deze dag een succes te maken. Laten 
we dus hopen dat er voor dit goede doel zoveel mogelijk geld wordt ingezameld.  
Ook is er een sponsorpagina aangemaakt voor mensen die wel geld willen doneren. Ga 
hiervoor naar: https://acties.samenloopvoorhoop.nl/cafevanderweij  
 
Ik hoop op heel veel aanmeldingen en dat we met ze allen hiervan een succes maken.  
Dennis, Café Van der Weij 
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Senang met Nynke Heeg en Klemens Patijn 
op 12 oktober in de Swingel 

  
Senang wordt een bijzonder optreden van onze eigen dorpsbewoner, de actrice Nynke 
Heeg. Een muziektheaterstuk dat niet gemist mag worden. Kaarten zijn vooraf online 
verkrijgbaar via de Lawei in Drachten. Kosten toegangskaart € 12,50. Aanvang 20.15 
uur. 
 
Dubbelbloedduo Nynke Heeg en Klemens Patijn speelt met zijn roots. Met het verhaal 
van hun Indische ouders en grootouders die met zo’n tweehonderdduizend andere 
vluchtelingen in de jaren vijftig een koud welkom kregen in Nederland. Die 12.000 km 
verderop ‘thuis’ mochten komen in een moederland dat zij alleen kenden uit de boekjes. 
Een groep niet allochtoon en niet 
autochtoon, met een flink vermogen 
om stilzwijgend op te gaan in de 
Nederlandse samenleving. 
 
Nynke en Klemens zijn op het toneel 
alles behalve geruisloos. Met rake 
klappen op de Kendangdrums en 
zoete pianoklanken troeft het duo 
elkaar af. Ze geven adem aan een 
verzwegen schreeuw. Om de pijn 
van de oudere generaties niet 
zomaar te laten verdwijnen en om 
grip te krijgen op hun gemixte roots. 
Ze plaatsen elkaar, gewenst of niet, terug in de straten van Bandung. Ze duelleren met 
het beste en het slechtste van twee culturen die zij in zich dragen. Met stille kracht 
maken ze korte metten met een Indische geschiedenis die onzichtbaar in hun genen ligt 
opgeslagen. Het verhaal van familiegeschiedenissen van koloniale overheersing, 
overleven in Jappenkampen en een onafhankelijkheidsoorlog. 
 
Generatie drie zwijgt niet langer, maar 
vraagt, poert en confronteert. SENANG 
is muziektheater over afkomst, tradities 
en botsingen. Een persoonlijke 
zoektocht naar identiteit, bekend voor 
iedereen die opgroeit in twee culturen. 
Hoe bepalend is je afkomst voor wie je 
bent of wie je wordt? Hoe senang 
voelen Nieuwe Nederlanders zich 
vandaag de dag? Tg Goed Gezelschap 
maakt voorstellingen op locatie, in 
theaters en voor festivals, met actuele 
onderwerpen als uitgangspunt. 
Muzikaal, komisch en ontroerend. 
Noodzakelijke verhalen waar iedereen 
zich in weet te herkennen. SENANG is 
een samenwerking met regisseur Jos 

van Kan, die in zijn werk al vaker de 
verschillen tussen Azië en het Westen 
op scherp zette en deze steeds weer in 
schoonheid weet te verbinden en te 
verzoenen. 
 
Deze voorstelling speelt al sinds begin 
dit jaar met veel succes in heel het land. 
Voor u is dit een bijzondere gelegenheid 
deze voorstelling in de Swingel bij te 
wonen. Dus te mooi om niet te gaan. 
 
De Swingel streeft er naar om qua 
programmering steeds aantrekkelijker te 
worden. De opvoering van Senang is 
daar een voorbeeld van.
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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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Prikbord 
 

Verhuisbericht 
Na 26 jaar met plezier in 
Wijnjewoude te hebben gewoond 

is onze droom uitgekomen. Woongroep 
Zandroos is, na veel inspanningen, een 
feit. Vanaf 1 juli woon ik op een 
prachtige plek, naast de ecozone van 
Natuurmonumenten, in Diever. In ons 
prachtige duurzaam en energieneutraal 
gebouwde appartementencomplex. 
 
Ik wil iedereen bedanken voor de 
prettige tijd in Wijnjewoude. Ook zeg ik 
hierbij mijn lidmaatschappen op.  
Het ga jullie goed. 
 
Vriendelijke groet van Akke Overzet 

 De Plusbus zoekt coördinators 
Informatie via 06-14544377. 
Bereikbaar vanaf maandag tot en 

met vrijdag tussen 9.00-11.00 of zie via 
de website www.pakdeplusbus.nl.  
  
De Plusbus is een initiatief voor sociale 
en culturele uitstapjes. De Plusbus is 
voor inwoners van Opsterland van 60 
jaar en ouder die minder goed van het  
openbaar vervoer gebruik kunnen 
maken en voor inwoners met een 
lichamelijke en verstandelijke beperking. 
  
Juuke de Haan, chauffeur van de 
Plusbus 

 
 

  

 
 
 
Tankbetsjûging 
Foar alle bliken fan meilibjen 
en de belangstelling nei it 
ferstjerren fan 

 
Kees Bouma 

 
wolle wy jo hertlik tank sizze. 
It hat ús goed dien. 
                                                                                              
Teetske Bouma-Koopmans,                                                                           
Bern en pakesizzers 

 Oproep 
Minstens 6 jaar geleden heeft mijn 
vrouw een gouden hanger verloren. 

Vermoedelijk is dat gebeurd op een 
fietstochtje via Wijnjewoude over de heide 
naar de oude school (wolwinkel) en terug 
naar Hoornsterzwaag. Langs deze weg wil ik 
vragen of iemand het gevonden heeft. Ik zou 
het graag terug willen en stel een beloning 
voor van € 100,-. De beschrijving van de 

hanger kan misschien het 
beste via een tekening (zwart 
koord, in het midden een 
versteende zee-egel – knop 
van een stekel). 

 
Reactie: 
H. v/d Bos (0516 – 46 17 21) 
By de Leyweg 32, 8412 SH Hoornsterzwaag 

 
 

Start Breicafé 
 
Op woensdag 4 september starten we weer met het breicafé. Jullie zijn welkom vanaf 
10.00 uur, ook voor alleen koffie, thee en/of een gezellig praatje. 
 
Graag tot 4 september. 
Roos van Dijk, Marjan Beekhuizen 
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Oproep: aanmelden voor herstel 
landschapselementen 

 
Binnen het provinciale landschapsherstelproject is nog ruimte voor deelname. 
Grondeigenaren - die in het werkgebied percelen hebben – kunnen hun 

landschapselementen aanmelden voor 
herstelwerkzaamheden of kunnen zich aanmelden voor de 
aanleg van nieuwe elementen.  
 
Bij landschapselementen kan men denken aan houtwallen 
en elzensingels, maar ook aan solitaire bomen. Binnen de 

herstelwerkzaamheden vallen onder andere het aanplanten van bomen en struiken, het 
herstellen van rasters en het (gedeeltelijk) afzagen als onderhoudsmaatregel van 
elzensingels en houtwallen.  
 
Voorwaarden en aanmelden project 
Landschapsbeheer Friesland en 
Agrarisch collectief ELAN roepen 
grondeigenaren op zich aan te melden 
voor het herstelproject. Op de website 
www.landschapsbeheerfriesland.nl/herst
elproject vindt u meer informatie over 
het project, kunt u het werkgebied 
bekijken en staan de voorwaarden 
vermeld waaraan het element moet 
voldoen. Ook kunt u zich via deze 
website aanmelden. 
 

Het landschapsherstelproject 
Het project wordt uitgevoerd door 
Landschapsbeheer Friesland en de vier 
agrarische collectieven It Lege Midden, 
ANV Waddenvogels, Noardlike Fryske 
Wâlden en ELAN Zuidoost Friesland. Dit 
project wordt gefinancierd door een 50% 
bijdrage vanuit het POP3 programma: 
“Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland” en een 50% 
bijdrage van de provinsje Fryslân. De 
totale bijdrage is €2,6 miljoen. 

 
 
 
 

Puzzelaars opgelet! 
 
Op zaterdagavond 2 november organiseert MFC de 
Swingel de OOLK, de Open Opsterlandse Legpuzzel 
Kampioenschappen. Er zal gestreden worden in teams van 
vier personen. De teams maken - in zo kort mogelijke tijd - 
een Jan van Haasterenpuzzel van 500 stukjes. Elk team 
maakt dezelfde puzzel en mag die na afloop mee naar huis 
nemen. 
 

Er wordt gestreden om de eer van Opsterland, eeuwige roem in Wijnjewoude én de nu 
reeds felbegeerde OOLK-wisselbeker. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.  
 
Noteer de datum in je agenda en probeer vast een team te formeren. In de volgende 
Bân lees je meer. Ook lees je dan waar je je kunt aanmelden en andere details, zoals 
de kosten van deelname. 
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Cursus uilen en roofvogels 
 
Natuerferiening Bakkefean e.o organiseert in september a.s. een cursus over uilen en  
roofvogels die gegeven zal worden door Lydia Barkema uit Sneek. 
 
De data zijn als volgt gepland:  

 maandagavond 16-9, 19.30 - 22.00 theorie over roofvogels       
 zaterdagochtend 28-9, 10.00 - 12.00 uur excursie   
 maandagavond 7-10, 19.30 - 22.00 theorie over uilen 

 
De kosten voor de totale cursus zijn €25,- voor leden en €30,- voor niet-leden, inclusief 
koffie/thee. U kunt zich inschrijven via betaling op bankrekeningnr. 
NL86RABO0363960937 t.n.v. Natuerferiening Bakkefean, onder vermelding van uilen 
en roofvogelcursus en uw naam. 
 
Maximaal aantal deelnemers is 25. Heb je 
belangstelling en wil je meer weten over het wel 
en wee van uilen en roofvogels? Geef je dan 
gauw op! Er is nog plaats. 
 
Ann Nijland 
 
 
 
 

Zonnebloem Feestmiddag met Tetje van Toen 
 
Donderdag 17 oktober wordt van 13.30 tot 16.30 uur door 
de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. een feestmiddag 
georganiseerd in MFC de Wier in Ureterp. 
  
Tetje van Toen neemt senioren mee op 

een muzikale reis door de tijd. Tetje is een gezellige tante die al 
kletsend en zwetsend die goeie ouwe tijd weer tot leven brengt. Op 
humoristische wijze haalt zij herinneringen op aan vroeger. Dat doet 
ze vooral door het zingen van bekende liedjes van toen. Natuurlijk 
mag iedereen uit volle borst meezingen. De tekst even kwijt? Geen 
probleem, want de liedteksten zijn allemaal te lezen op een scherm. 
Oude foto's ondersteunen het verhaal en brengen nog meer 
herinneringen naar boven. Kortom: allemaal ingrediënten voor een 
heerlijk feestje!  
 
De totale kosten voor deze middag bedragen € 15,-. Opgave voor 23 september bij 
Griet Beute, tel. 0512-301583 of Ietje v.d. Veen, tel. 0512- 301984 of Joke Wenkenbach, 
tel. 0512-300580 of bij Christijn Nijder, tel. 0516-481959. 
 
Het vervoer wordt door vrijwilligers van de Zonnebloem geregeld voor mensen uit 
Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude.  
Namens het bestuur van de Zonnebloem, afd. Ureterp e.o, Antje Berga 



20

Soos Wijnjewoude 
 
Op woensdag 18 september is het etentje van de Soos. 
Locatie: Gebouw de Driehoek in Wijnjewoude 
Aanvang: 15.00 uur 
 
Ontvangst met twee koffie en gebak. De kosten bedragen € 21,- inclusief twee 
consumpties. In het programma staat dit niet correct aangegeven. Daar staat vrijdag 18 
september en het is woensdag 18 september. 
 
Opgave graag uiterlijk voor 15 september bij Joke Nust. Tel: 0516-481077. 
 
Graag tot dan. 
 
Namens het bestuur 
Joke Nust 
 
 
 
 

Klaverjassen in de Swingel 
 
Vanaf 19 september gaan we weer klaverjassen. Iedereen is welkom! 
 
Tijd:  van 13.30 – 16.30 uur 
Kosten: €1.50 per middag 
 
Consumpties voor eigen rekening 
Volgende data: 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov. 
 
Jelle Bergsma | 0516 – 48 10 07 
 
 
 
 
 
 

Data schutjassen 2019 - 2020 
 
Vanaf 20:00 uur in de ODV-kantine 
 
 4 oktober 2019 
 1 november 2019 
 6 december 2019 
 20 december 2019 

 3 januari 2020 
 7 februari 2020 
 6 maart 2020 
 3 april 2020 
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Rommelmarkten 
De laatste rommelmarkt voor dit seizoen is op woensdag 2 oktober van 14.00 - 18.00 
uur. We hopen dat we dit seizoen kunnen afsluiten met een zonnige rommelmarkt, al is 
er geen reden tot klagen over de afgelopen zomerperiode. Het was altijd weer gezellig 
op het evenemententerrein. 
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 9 t/m 12 juli 
Dit jaar deden er 116 fietsers mee aan de fietsavond4daagse. Sommigen verschenen 
vier avonden aan de start maar anderen deden alleen de laatste avond mee. Prachtig 
zoveel fietsers. Het waren vier mooie routes van ca 32 km. Maar een ding heeft de VVV 
wel geleerd: fietsroutes over een zandpad is niet handig voor fietsers met een 
elektrische fiets. 
 
 

 
 
Op de derde avond stond de ijscoman 
bij de Slúsleane, dat was genieten. Dit 
was echter wel een bijzondere 
fietsavond. Rond 19.00 uur hoosde het 
bij de Stripe, de regen viel met bakken 
naar beneden. Maar de meeste fietsers 
waren om 18.30 uur al vertrokken en 
kwam rond 20.30 uur terug met slechts 
een paar spatjes regen onderweg. 
Soms zit het tegen maar soms zit het 
ook mee. 

 
De laatste avond was weer met een 
supergezellige nazit op het terras. De 
temperatuur was goed en het terras zat 
vol met fietsers. Heerlijk genieten van 
een bakje koffie of een borreltje. Pieter 
van restaurant de Stripe kwam langs 
met de bitterballen. Dit is ook een beetje 
een traditie en erg lekker na zo’n 
fietstocht. Pieter, super en bedankt. 

 
 
Winterwandeltocht 
Deze wandeltocht staat gepland voor zaterdag 25 januari 2020. Nadere informatie over 
starttijden volgt in een latere Bân. 
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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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Nieuws van Buurtvereniging de Nije Buurt 
 
Vanuit de buurtvereniging de Nije Buurt, de Te Nijenhuiswei en de Noormanstrjitte, zijn 
we bezig met de herinrichting van onze twee speeltuinen. Na de grootscheepse actie 
van 10 jaar geleden waarin veel nieuwe toestellen zijn geplaatst in het hele dorp zijn bij 
ons de toestellen weer toe aan vernieuwing. Hierover zijn we in gesprek geweest met de 
gemeente om ons te oriënteren en te vragen naar de mogelijkheden. Tijdens dit gesprek 
is ook de mogelijkheid weer boven komen om het dorpsbreed te trekken. We hebben 
hiertoe enkele acties ondernomen maar we willen hier op deze manier nog meer 
ruchtbaarheid aan geven omdat we als dorp veel sterker staan. Als andere buurten bij 
ons willen aanhaken dan vinden we dat erg leuk! Voor vragen kunnen jullie altijd contact 
met ons opnemen. 
 
In de afgelopen maanden hebben we 
met verschillende 
speeltoestellenleveranciers gesproken 
en hebben we enige ideeën van wat 
mogelijk is en wat we ervoor moeten 
doen. Daarom zoeken we enthousiaste 
dorpsgenoten die dit initiatief mede 
willen ondersteunen. Nu is het belangrijk 
dat we een budget bij elkaar krijgen en 
daarvoor is het nodig om fondsen te 
werven. Fondsen vragen van ons onder 
meer om acties te organiseren om zelf 

geld te verdienen en een duidelijk 
onderbouwd plan in te sturen. 
 
Wij zoeken dus enthousiaste mensen 
die mee willen helpen bij de organisatie 
en bij de activiteiten. Activiteiten die we 
in gedachten hebben zijn: filmavond in 
de Swingel, flessenactie, 
spelletjes/activiteit bij dorpsfeest en alle 
andere ideeën zijn welkom. 
Rosan Koopstra (06 – 41 44 60 86) en 
Regina Ridder (06 – 16 36 64 72). 

 
 
 

Nieuws van LONGA 
 
In september organiseert LONGA diverse open lessen: 
 
 Keep Fit 
Woensdag 11 september 20:00 tot 21:00 uur 
 
 Acro – voor iedereen vanaf 6 jaar 
Maandag 9 en woensdag 11 september 17:30 en 19:00 uur 
 
 Springen – vanaf 6 jaar 
Maandag 9 september 14:30 tot 16:00 uur 
 
 Turnen – vanaf 6 jaar 
Woensdag 11 september 16:00 tot 17:30 uur 
 
 Turnen – vanaf groep 7 
Vrijdag 14 september 16:30 tot 18:00 uur 
 
 Kleutergym 
Woensdag 11 september 15:00 tot 16:00 uur 
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Zomercompetitie schaakclub Bakkeveen afgesloten met simultaan tegen Dirk Müller 
Ter afsluiting van de zomercompetitie vonden we onze secretaris, eerste teamspeler en ex-
clubkampioen Dirk Müller bereid om een simultaan te geven tegen de zomerschakers  in het 
zaaltje van de oude Trefkerk te Appelscha. Met nog twee gastspelers en twee afzeggingen 
moest hij het opnemen tegen 15 tegenstanders. En zoals al snel bleek is dat geen 
gemakkelijke opgave. Na een woordje van onze voorzitter Jelle, begon de simultaan net na 
acht uur, en pas om half twee ’s nachts konden we Dirk een welverdiende fles wijn 
overhandigen. Hij kreeg op alle borden zware tegenstand en moest uiteindelijk 2 partijen 
opgeven en 8 remises toestaan. Een grootse ‘winnaar’ was Salomon Bonte die een zeer 
knap gelijkspel wist te halen…. Mon kon het zelf niet geloven!  De twee winnaars in de 
simultaan waren Robin Baines en Anne van Streun, terwijl Jack, Jaap, Berend, Fons, 
Douwe, Mon, en Jasper een remise veilig wisten te stellen. 
 
Na het einde van de reguliere competitie 
in de Stripe werd er dit jaar voor het eerst 
een zomercompetitie georganiseerd door 
Robin Baines en Jasper Zijlstra. 15 
enthousiaste leden wilden hier graag aan 
meedoen en gingen om de twee weken 
naar Appelscha om in de prima locatie 
van Jasper (het zaaltje van de Trefkerk) 
een rapid competitie te spelen van twee 
partijen per avond met een tempo van 25 
minuten per partij per persoon en 
ingedeeld met behulp van het Zwitserse 
systeem. Na 8 rondes bleek Gerrit 
Meppelink uit Haulerwijk de meeste 
punten gehaald te hebben, op de voet 
gevolgd door Alle van der Veen uit 
Drachten en Jasper Zijlstra uit Appelscha. 
Robin Baines was bij het ingaan van de 
laatste ronde nog de enige die een kans 
had om op gelijke hoogte met Gerrit te 
komen maar daarvoor moest hij wel 
afrekenen met Jasper en dat mislukte 
waardoor Robin op de vierde plaats 
eindigde. 
 
Voorafgaand aan de rapid partijen werd er 
meestal nogal fanatiek gevluggerd door 
de vroege vogels en vlogen de stukken in 
het rond met nog maar een paar 
seconden op de klok. Sommige spelers 
leken dit snelle spel een beetje teveel 

mee te nemen in de rapid competitie want 
soms was een partij al na een kwartier 
afgelopen. Bijzondere vermelding verdient 
hier een gastspeler en mogelijk nieuw 
clublid uit Haulerwijk, Sebe Steenhuis. 
Sebe nam dan wel de troostprijs meer 
naar huis maar speelde een aantal sterke 
partijen. Met een beetje meer routine zal 
hij snel beter worden. Iedereen was 
enthousiast over dit initiatief en het lijkt 
voor herhaling vatbaar.   
 
Start seizoen 2019-2020 op woensdag 
11 september 
Om 20.00 uur worden de schakers weer 
verwacht in ons gezellige 
schaakonderkomen van de Stripe. Ook 
niet-leden die schaken een warm hart 
toedragen en eens kennis willen maken 
met de schakers en met de club zijn van 
harte welkom. De eerst schaakavond 
wordt dus een ongedwongen gezellig 
avondje schaken waarbij je zelf je 
tegenstander mag zoeken en samen de 
tijd van de partij mag bepalen of even 
meedoen aan een snelschaak- 
competitietje. Zie ook www.schaakclub-
bakkeveen.nl. 
 
Tot ziens op 11 september. 



26

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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Mindfulness (Yoga) – Heartfulness – 
Dancefulness & Stillness 

 
De zomervakantie is voorbij, de scholen weer begonnen… 
 
Heb je in de zomer vooral goed voor anderen gezorgd en minder – of niet – voor jezelf? 
Ervaar je nu meer druk op het werk en/of thuis en daardoor meer stress? Ga je de 
nazomer in met stijfheid en moeheid, of heb je last van (chronische) pijn? Of wil je dit 
najaar simpelweg meer genieten, anders bewegen, stilte, of juist je leven dansen? 
 
Wellicht spreekt mijn aanbod op gebied van Mindfulness (MBSR), Mindfulness Yoga, 
Heartfulness (MBCL), Dancefulness en Stillness je aan!? 
 
Graag faciliteer, begeleid en inspireer ik je… 
…om voluit te kunnen leven in aandacht voor jezelf en je omgeving, 
…om de impact van verandering en stress op je leven verlagen, 
…om de kwaliteit van je aandacht en daarmee de kwaliteit van je leven verhogen. 
 
Het nieuwe aanbod lessen, workshops en trainingen voor de periode september tot en 
met december 2019 is te vinden op www.joycederozario.nl.  
 
Je bent van harte welkom! 
 
joYce 
 
 

Nieuws van de zondagsschool 
 
Hoi jongens en meisjes, 
De zondagsschool gaat bijna weer beginnen! Vanaf 8 september is het zover.  
 
Wat doen we allemaal op de zondagsschool? 
 Liedjes zingen 
 Luisteren naar verhalen uit de Bijbel  
 Kleuren, knutselen, spelletjes, puzzels maken, enz.   
 Kerstviering 
 Spelmorgen als afsluiting voor de zomer  
 
Lijkt dit je leuk? Kom ook eens!  
 
De zondagsschool is voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Elke zondagmorgen van half 
10 tot half 11 in gebouw “De Driehoek” (Merkebuorren 3). We vinden het gezellig als je 
komt en neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Hopelijk tot snel! 
 
Groetjes van de zondagsschoolleiding: Beppe Aaltje, Jan Poortman, Anetta van der 
Heide, Tialda Brouwer 
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Volleybalvereniging DWS 
 
Beste volleybalvrienden, 
De vakantie is weer voorbij en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alweer 
in volle gang. De wedstrijdschema’s staan inmiddels weer op de website van de Nevobo 
en de Nevobo app. Met z’n allen maken we er weer een mooi en sportief seizoen van.  
 
Rabobank Clubsupport  
Net als voorgaande jaren doet ook DWS weer mee aan de Rabobank Clubsupport. Als 
lid van jouw Rabobank kun je vanaf 27 september stemmen op jouw favoriete 
vereniging of stichting. Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan nu jouw 
lidmaatschap gratis aan, zodat je straks jouw stem uit kunt brengen voor DWS.  
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/. 
 
Balsponsor maand september 

 Fitaal praktijk voor fysiotherapie Wijnjewoude 
 Zorgboerderij De Twa Bûken 

 
Namens D.W.S. bedankt voor het sponsoren van een bal. 
 
Trainingstijden 
Maandag:   Jeugd   19:00 uur - 20:00 uur  
                   Dames 2 20:00 uur - 21:15 uur  
        Dames 1 21:15 uur - 22:30 uur  
Dinsdag :   Recreanten 19:30 uur - 20:45 uur 
        Heren   20:45 uur - 22:00 uur 
 
Wedstrijdschema  
19-09 19:00 D.W.S. MA 1 De Roeken/DVC MA 3 M.F.C. de Swingel, Wijnjewoude 

 19:15 Dovo/Hujades DS 2 D.W.S. DS 1 De Leegens, Doezum 

 20:15 D.W.S. DS 2 vc Buitenpost DS 2 M.F.C. de Swingel, Wijnjewoude 

 20:30 Hardegarijp HS 1 D.W.S. HS 1 De Hege Fiif, Hurdegaryp 

 21:30 D.W.S. DS 3 D.F.S. DS 3 M.F.C. de Swingel, Wijnjewoude 
26-09 19:00 D.W.S. MA 1 D.F.S. MA 1 M.F.C. de Swingel, Wijnjewoude 

 20:15 D.W.S. DS 2 Dovo/Hujades DS 4 M.F.C. de Swingel, Wijnjewoude 

 20:30 HWHO HS 1 D.W.S. HS 1 Sportcentrum Drachten, Drachten 
03-10 19:15 De Roeken/DVC MA 3 D.W.S. MA 1 De Doelstien, Dokkum 

 19:30 D.W.S. DS 1 HVC-WH DS 1 M.F.C. de Swingel, Wijnjewoude 

 19:30 Kwiek DS 3 D.W.S. DS 2 V.d. Bij-Hal, Kolum 

 19:30 Grouw '64 DS 3 D.W.S. DS 3 De Twine, Grou 

 21:30 D.W.S. HS 1 Wytgaard HS 2 M.F.C. de Swingel, Wijnjewoude 
 
Mededeling(en) 
- Competitiespeler, houdt de Nevobo-website / app in de gaten voor eventuele 

wedstrijdwijzigingen!  
- Vanaf september kunnen alle spelende leden van DWS gratis met een sportblessure 

op maandagmiddag weer terecht op het Sportspreekuur van Fitaal. 
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Dorpsagenda 
 
 
September 
 
6 Start vrouwenbiljart in de Swingel, 20:00 uur 
8 Start zondagsschool 9:30 tot 10:30 uur in 'De Driehoek' 
10 Inloopspreekuur PB van 19.00 tot 19.30 uur in de Swingel 
11 Klaverjassen in Café van der Weij 
12 Handwerkgroep Nepal in het Wâldhûs van 9:30 tot 11:00 uur 
13 Start mannenbiljart in de Swingel, 20:00 uur 
15 Busreis Zonnebloem naar bloemencorso Frederiksoord 
16 Koffieochtend 'Kom Erbij' in het teken van de ambulance 
18 Etentje van de Soos in gebouw 'De Driehoek' vanaf 15:00 uur 
19 Klaverjassen in de Swingel, van 13.30 tot 16.30 uur 
20 Ouderen inloopochtend Café Van der Weij vanaf 10.00 tot 12.30 uur 
 
 
 
Oktober 
 
2 Rommelmarkt (laatste v/h seizoen) VVV Wijnjewoude van 14.00 tot 18.00 uur 
2 Klaverjassen in Café van der Weij 
3 Thema-avond mestvergisting om 19.30 uur in de Swingel 
3 Klaverjassen in de Swingel, van 13.30 tot 16.30 uur 
4 Taartjesactie 'Kom Erbij' in de ochtend 
4 Vrouwenbiljart in de Swingel, 20:00 uur 
4 Schutjassen in de ODV-kantine vanaf 20:00 uur 
11 Mannenbiljart in de Swingel, 20:00 uur 
12 'Senang' met Nynke Heeg en Klemens Patijn in de Swingel, aanvang 20:15 uur 
17 Feestmiddag Tetje van Toen van de Zonnebloem om 13.30 – 16.30 uur De Wier 
17 Klaverjassen in de Swingel, van 13.30 tot 16.30 uur 
21 Koffieochtend 'Kom Erbij' in het teken van Nepal, het dak van de wereld 
23 Klaverjassen in Café van der Weij 
26 Lichtjesavond op begraafplaats Duurswoude om 19:00 uur (Eert De Doden) 
31 Klaverjassen in de Swingel, van 13.30 tot 16.30 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 
 
 
 
September 

1 9.30 uur  Weinterp Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde 
 13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 

  8 9.30 uur Duurswoude Ds. G. Oberink, Urk 
 19.00 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Zangdienst Joh. 

de Heer 
15 9.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, start winterwerk 

 13.45 uur Weinterp Ds. J.F. Hoogstede, Vlagtwedde 
22 9.30 uur Duurswoude Ds. C. Hoek, Bedum/Onderdendam 

 13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 
29 9.30 uur Weinterp Ds. G.J. Otter, Emmeloord 

 13.45 uur Weinterp Ds. H. Poot, Oosternieland 
 
Oktober 

6 9.30 uur Duurswoude Kand. T.J. Lucas, IJsselmuiden 
 13.45 uur Duurswoude Ds. H. de Jong, Kampen 

 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
September 
1 9:30 uur Ds. A. Bouman, Ureterp Vierdienst / voorber. Heilig Avondmaal. 

Koffiedrinken na de dienst 
8 9:30 uur Ds. H. Engelsma Heilig Avondmaal 
15 9:30 uur Ds. J. N. Dijkshoorn, Oude,- 

Nieuwehorne 
Koffiedrinken na de dienst 

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

 
Oktober 
6 9:30 uur Ds. H. Engelsma Israëlzondag 

Koffiedrinken na de dienst 
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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. 
 
Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend, met uitzondering van: 
Herfstvakantie (Week  44)  Maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 
Tijdens deze periode wordt uw huisartsenzorg waargenomen door onze collega’s van 
huisartsenpraktijk Bakkeveen. 
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