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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 1 februari 2020. 
De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net 

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? 
Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 
11, via e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 25 januari 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

Iedereen een gelukkig nieuwjaar 2020 gewenst. Een evenwichtig jaartal, of dat ook voor 
een jaar in balans garant staat is afwachten. Dit jaar zal zonder twijfel ook wel weer voor 
verrassingen zorgen, zowel negatief als positief. Toch mooi wanneer je niet alles van te 
voren weet. Voor ons dorpsblad lijkt de balans redelijk in evenwicht wat de financiën 
betreft. Dit mede dank zij een aantal nieuwe adverteerders die de opengevallen 
plaatsen weer opvullen. Met een hopelijk, net zo grote vrijwillige bijdrage als voorgaande 
jaren, kunnen we vast weer elf keer een welgevulde Bân in dit gloednieuwe jaar bij u 
bezorgen. Wat de kopij betreft maken we ons als redactie geen zorgen en we gaan er 
vanuit dat een leesbare dorpskrant nog steeds in een behoefte voorziet. 

Veel leesplezier gewenst. 

Incasso vrijwillige bijdrage. 
Zoals gebruikelijk zal de automatische incasso van de vrijwillige bijdrage in februari 
plaatsvinden. Wie geen machtiging heeft afgegeven kan de bijdrage zelf regelen. Dit 
stellen wij zeer op prijs. Graag overmaken met vermelding van adres en huisnummer. In 
maart/april komen we bij de overige inwoners langs voor een vrijwillige bijdrage. Alvast 
bedankt. De tip is nog steeds € 5,00.  

De redactie 

Een praatje 
bij het plaatje 

“wille bij it âld 
jier sjitten” 
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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

OOppppeerr  HHaauuddmmaarree  3322

99224411  HHRR    WWiijjnnjjeewwoouuddee

zzaaaakk
mmoobbiieell
ee--mmaaiill

  ((00551166))    4488  1100  1177
  0066  --  5555  1177  8833  5599

rrooeellooffddeejjoonngg@@ffrreeeelleerr..nnll

IInn--  eenn  vveerrkkoooopp  aallllee  mmeerrkkeenn  aauuttoo''ss,,  mmaacchhiinneess  eenn  bbeeddrriijjffssaauuttoo’’ss

Roelof de Jong

wweebbssiittee::  wwwwww..ddeejjoonnggaauuttoosseennmmaacchhiinneess..nnll

::

::
::

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

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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Voor de meeste mensen geldt dat goede voornemens vaak bij voornemens blijven. Is 
dat erg? Niet persé. Het nadenken over goede voornemens is eigenlijk nadenken over 
dingen in je leven waar je niet helemaal tevreden over bent. Dit stukje bewustwording is 
minstens net zo waardevol als het realiseren van je voornemen.  
 
Plaatselijk Belang wil iedereen een fantastisch 2020 toewensen. Het goede voornemen 
van PB voor 2020? Blijven werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in 
Wijnjewoude! Of alle voornemens en wensen werkelijkheid zullen worden is de vraag, al 
zal er alles aan gedaan worden om ze te realiseren. Maar het mooie aan dit voornemen 
is dat het ons dwingt te blijven nadenken over de punten die in ons dorp verbeterd 
kunnen worden. 
 
Verkeer 
In de vorige Bân heeft u kunnen lezen dat de werkgroep Verkeer & Veiligheid in haar 
eindrapport een aantal aanbevelingen heeft gedaan om de verkeersveiligheid te 
verbeteren en de overlast te verminderen. Deze aanbevelingen zijn het resultaat van de 
informatie avond die de werkgroep in De Swingel heeft georganiseerd. Naar aanleiding 
van dit rapport heeft PB een verzoek ingediend bij de gemeente tot aanpassing van een 
aantal zaken. PB heeft de gemeente verzocht om: 
- Een poortconstructie te plaatsen bij het begin van de 30-kilometerzone aan 

weerskanten van de Merkebuorren; 
- De graskeien langs de Weinterp te vervangen. Er ligt al een proefstrook met een 

stillere variant en omdat de ervaringen daarmee zeer positief zijn is het verzoek deze 
stillere variant langs de gehele Weinterp te plaatsen; 

- Het aanbrengen van plateaus met visuele versmallingen in de vorm van bielzen en 
markeringspaaltjes langs het 60-kilometertraject van de Weinterp; 

- Het vervangen van de brug op de Mounleane en daarbij aanpassingen meenemen 
die een snelheid verlagend effect hebben; 

- De weg van de Merkebuorren Oost vanaf de kern tot aan de kruising met de 
 toegangsweg naar Ald Duerswâld opnieuw te bestraten; 
- De Duerswâldmerwei dermate in te richten dat al het van rechts komende verkeer 

voorrang heeft. 
 
Met deze aanpassingen hopen we op de betreffende plaatsen/ tracés de overlast te 
verminderen en de veiligheid te verbeteren. Naast deze punten zijn er nog andere 
aanbevelingen die iets meer uitwerking nodig hebben. Uiteraard houden we u via de 
Bân en de website op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Samen Staan we Sterker 
Onder de werktitel Samen Staan we Sterker heeft PB afgelopen oktober een 
informatieavond georganiseerd waar de verschillende verenigingen uit ons dorp voor 
waren uitgenodigd. Doel van deze avond was om samen te kijken waar we elkaar 
kunnen versterken, waar intensiever samengewerkt kan worden en waar men 
problemen ondervindt. Tal van onderwerpen werden vanuit de verenigingen naar voren 
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gebracht en een aantal daarvan zijn inmiddels opgepakt, u heeft hierover eerder kunnen 
lezen in de Bân. Houdt deze rubriek in de gaten, wij zullen de voortgang hier met u 
blijven delen. 

Brengpunt Groenafval Ureterp: in januari kunt u uw tuinafval op zaterdag 11 januari 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

Winterwandeltocht zaterdag 25 januari 2020 
 

Afstanden: 10,15 of 25 km. 
Start: vanuit de voetbalkantine ODV in Wijnjewoude, Te Nijenhuiswei 26.  
Voor de 15 en 25 km is de start tussen 09.00 en 10.00 uur. 
Voor de 10 km is de start tussen 09.00 – 11.00 uur.  
Inleg € 5,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Griet van Veen, tel. 0516-481432.  
De wandeltocht is op eigen risico. 
  

Inloopspreekuur PB: dinsdag 14 januari van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel. 
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WEN Stap voor Stap 
 
 
 
WEN wenst alle Wijnjewoudsters een zonnig 2020 
Immers, de zon brengt ons veel fleurigheid en gezondheid en 
levert daarnaast veel duurzame energie. Voor zover ons nu bekend produceren ruim 
120 huishoudens hun eigen zonnestroom. Vooral ook dankzij enkele grote zonnedaken 
op bedrijven, wekken we inmiddels maar liefst ruim 20% van onze jaarlijkse 
stroombehoefte op! Een prachtig resultaat dat alleen maar kan motiveren om zo door te 
gaan. Deze zonnepanelenmeter willen we vanaf nu jaarlijks publiceren. Dus informeer 
ons als jij ook panelen hebt gekocht! 
 

 
 
Zon op grote daken 
Er zijn in ons dorp nog heel veel grote daken om te toveren tot zonnedak. Dat hebben 
we naast een kleine zonneweide ook echt nodig om als dorp zelfstandig in onze 
toenemende stroombehoefte te kunnen voorzien. Wil je meer weten over regelingen en 
ondersteuningsmogelijkheden bij zon op grote daken? Meld het via info@wen.frl. 
 
Protest tegen zonneweide 
Helaas is er protest gekomen op het plan voor een kleine zonneweide, dat in goede 
samenwerking met buurtvereniging Klein Groningen was gemaakt.  
De opzet is zo gekozen dat het de biodiversiteit vergroot, de mogelijkheid biedt om er 
schapen onder te weiden, het perceel een vogelvriendelijke heesteromlijsting krijgt 
waardoor de panelen aan het zicht worden onttrokken en er wordt een natuurvriendelijk 
wandelpad aangelegd zodat een ommetje mogelijk wordt. Ondanks al deze maatregelen 
zijn enkele dorpsgenoten bang dat hun woongenot en de waarde van hun woning zal 
verminderen. WEN en buurtvereniging Klein Groningen proberen in contact te komen 
met deze groep om in gesprek te gaan.  
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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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Energieadvies van Tjalling Reitsma 
Wil jij je huis ook verduurzamen en weet je niet waar te beginnen? Vraag dan een 
persoonlijk energieadvies van onze professioneel adviseur Tjalling Reitsma. Het advies 
is sinds 1 januari niet meer gratis, maar de bescheiden vergoeding heb je zomaar 
terugverdiend. Tjalling heeft inmiddels niet alleen veel dorpsgenoten goed op weg 
geholpen, ook gedeputeerde Sietske Poepjes heeft hem over de vloer gehad. Daar is 
een leuk filmpje van gemaakt. Kijk maar op www.wen.frl/koffie-met-tjalling.   
Je kunt Tjalling bereiken via info@tjallingreitsma.nl. Tel. 06 82 092 400. 
En als je je afvraagt hoe je de duurzaamheidsmaatregelen kunt financieren, lees dan 
ook het stukje van de Rabobank onder deze WEN Stap voor Stap. 
 
100% groene, lokale en betaalbare energie 
Wil jij dat ook? Word dan klant van Energie VanOns. Dikke kans dat je dan stroom van 
het zonnedak van Herder Agro krijgt. Bovendien zorg je daarmee dat de winst niet in 
‘Chinese zakken’ terecht komt maar in Wijnjewoude. We gaan het besteden aan 
duurzame en sociale projecten die de leefbaarheid van ons dorp bevorderen. Kijk maar 
eens op www.wen.frl/energie-vanons/  
 
Omgevingstafel mestvergisting-groengas 
Net als bij de ‘sinnetafel’ over de zonneweide, gaan we ook ten behoeve van de plannen 
voor mestvergisting en groengasproductie om tafel met deskundigen en inwoners van 
Wijnjewoude. Het is de bedoeling om alle aspecten die voor de omgeving van belang 
zijn met elkaar uit te vogelen, zodat een gezamenlijk gedragen conclusie getrokken kan 
worden. Wat die ook moge zijn.  
Zodra een onafhankelijk gesprekleider gevonden is, worden  inwoners van Wijnjewoude 
uitgenodigd voor deze omgevingstafel of ‘dongtafel’. We hopen in de loop van januari te 
kunnen starten. Los daarvan wordt ook nog met de boeren gewerkt aan de technische 
aspecten van transport en opslag en uiteraard de financiële haalbaarheid van de 
plannen. 
 
Nog geen lid van WEN? 
Dat kun je heel eenvoudig worden door je aan te melden op www.wen.frl. Het 
lidmaatschap is gratis en geeft je de mogelijkheid om mee te beslissen over hoe we 
samen Wijnjewoude Energie Neutraal kunnen maken. Je bent van harte welkom! Hoe 
meer huishoudens betrokken zijn hoe beter we samen duurzame plannen kunnen 
maken voor het hele dorp.  
 
Volg Wijnjewoude Energie Neutraal op Facebook! 
 
                     Jeugdmeeting Ureterp 
 
Op 26 januari is alweer de 1e jeugdmeeting van 2020 met het thema  
‘Onweerstaanbaar’. Deze avond zal gaan over liefde, relatie en seksualiteit in het licht 
zoals God het bedoeld heeft; onweerstaanbaar mooi. De spreker is Herman Geertsma. 
Jij bent van harte uitgenodigd voor deze meeting. Tot dan!  
 
(De Levensbron, de Feart 85 in Ureterp. Het begint om 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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                       Bezoek 
Zonnebloem aan Tuindorado 

                
Donderdag 10 december is de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. met een groep 
belangstellenden naar wat men zegt, de grootste overdekte kerstshow van Friesland 
geweest. Tuindorado Drachten had in het 10.000 m2 grote vernieuwde tuincentrum een 
kerstshow ingericht van minstens 5.000 m2, waar echte kerstbomen, kunstkerstbomen 
en alternatieve bomen werden geshowd. 
 
De nieuwste kersttrends werden hier 
getoond, complete dorpen waren er 
opgebouwd ter inspiratie en honderden 
huizen en figuren om zelf een dorp te 
maken te koop! Ook zijn er 
tegenwoordig allerlei leuke en moderne 
accessoires verkrijgbaar om thuis in je 
boom te hangen. Denk aan tropische 
ananassen of magische eenhoorns, je 
kunt het zo gek niet bedenken! Net als 
andere jaren ontbraken ook de ijsberen, 
ossen, reeën en natuurlijk de zopietent 
met glühwein niet. 

 
Alles was weer netjes uitgestald op 
lange tafels met ruime tussenpaden 
zodat onze rolstoelers ook goed uit de 
voeten konden....... om alles goed te 
kunnen bekijken. In het totaal nieuwe 
restaurant werd nog even flink 
bijgepraat onder het genot van een kop 
koffie met apfelstrûdel. Vanuit dit 
restaurant heeft men nu aan één kant 
een prachtig uitzicht over de weilanden 
en aan de andere kant op alle 
aangebrachte versieringen, gekleurde 
ballen en opgetuigde kerstbomen.  

 
Kortom, een geslaagde ochtend, dankzij de vrijwilligers en het Hulpmiddelencentrum, 
dat de rolstoelen beschikbaar had gesteld. 
 
Namens de Zonnebloem afd. Ureterp e.o., 
Antje Berga 
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                                                                    voor al uw tegelwerk:  www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl
                                                                                                            info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl
                                                                   tel 06-53674098              Wijnjewoude
                                                                   voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

Mounleane 3a
9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl
www.hytexfashion.nl

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

Boomkwekerij    
Johan Meinsma
06 291 906 86

info@boomkwekerij.johanmeinsma.nl

Hotel & Restaurant de Stripe

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

www.destripe.nl

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

Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden,

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

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

hhootteell

RReessttaauurraanntt



11

Geef de pen door 
 
Hallo dorpsgenoten, 
 
Allereerst wil ik Nancy Mast bedanken voor de pen. 
 
Mijn naam is Manon de Vries en ik ben 25 jaar oud. Ik ben opgegroeid in Appelscha en 
sinds 2017 woon ik samen met mijn vriend Heero van der Veen op de Russchenreed in 
Wijnjewoude. 
 
In het dagelijks leven werk ik met veel plezier bij kinderopvang ’t Buitenleven op de 
boerderij van Johan en Esther Russchen. Hier vangen we van maandag t/m vrijdag 
kinderen op in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar.  
 
Daarnaast volleybal ik op maandag en donderdag in dames 1 bij DWS. Sinds vorig jaar 
ben ik aangesloten bij het bestuur van het dorpsfeest. Samen met dit bestuur kijk ik 
ernaar uit om er ook aankomend jaar weer een mooi feest van te maken. 
 
Thuis vind ik ontspanning door het maken van een legpuzzel of het lezen van een boek. 
Ook vind ik het leuk om nieuwe recepten uit te proberen in de keuken. 
 
Graag geef ik de pen door aan Janny Copeland.  
 
Groetjes, 
Manon de Vries 
 

 
Mindfulness & Heartfulness 

 
lessen, workshops & trainingen 

 
Het nieuwe aanbod en de agenda voor 2020 is online 

 

 
 

W: www.joycederozario.nl       E: joyderoza@gmail.com         T:  (06) 15 32 10 15 
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Geef een zwengel aan de Swingel 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Binnenkort gaan wij de Swingel van binnen renoveren. Het is tijd voor een moderne look 
zodat we er weer een paar jaren tegenaan kunnen. De gordijnen worden vervangen. Er 
komen nieuwe verfkleuren en houtmaterialen aan de wand en bar, het plafond wordt 
aangepakt en de schuifwand krijgt een prachtige nieuwe look. Er komt een loungehoek, 
het dartbord komt terug en nog meer leuke gadgets.  
 
Sommige onderdelen laten we aan professionals over. Maar er blijven ook genoeg 
onderdelen over die we graag samen met jullie opknappen. We zijn daarom op zoek 
naar jouw hulp! De aankomende twee maanden willen we samen de plannen uitvoeren. 
Heb je tijd om een paar uurtjes te ondersteunen met verven, timmeren, koffie serveren, 
slopen of mentale steun kom dan vooral langs en geef het door aan Alex van der Meer, 
tel.: 06-21544609 of Janny Copeland, tel.: 06-53212345.  
 
We beginnen direct na de jaarwisseling in de kerstvakantie. In de voorjaarsvakantie 15 
tot en met 22 februari hebben we een grote klusweek gepland. 14 maart moet het af zijn 
en hebben we een heropeningsfeest gepland voor alle inwoners van Wijnjewoude. 
Houdt deze datum alvast vrij. U leest er meer over in de volgende Bân.  
 
Wij kijken er erg naar uit om aan de slag te gaan en hopen op grote getale 
ondersteuning uit het dorp zodat we er samen een nog mooier multifunctioneel centrum 
van kunnen maken!  
 
Groeten  
Commissie Swingel in Actie en bestuur.  
 
 
 
                       Uitslag kerstpuzzel 
 
We hebben veel juiste oplossingen mogen ontvangen m.b.t. de kerstpuzzel in ons 
december nummer. Hieruit hebben we de volgende winnaars getrokken: 

 Aafke Visser 
 Griet Meinsma 
 Arne de Waard 

 
De winnaars ontvangen hierover bericht. 
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Koffiemorgen van de  
zonnebloem in het Wâldhûs 

 
De Zonnebloem organiseert woensdag 15 januari 2020 een koffiemorgen in het 
Wâldhûs te Wijnjewoude. 
 
U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee even bij te 
kletsen met uw dorpsgenoten. 
We maken er een gezellige morgen van met bingo tussendoor. Het zaaltje is open vanaf  
09.00 uur en de koffie staat klaar om 09.30 uur. 
 
Het gezellig samenzijn zal duren tot ongeveer 11.30 uur. De kosten per persoon zijn 
€3,00. Graag van te voren opgeven bij: 
Zwaantje van der Wal          tel. 0516-481667 
Anke Posthumus          tel. 0516-481635 
 
Tot ziens in het Wâldhûs. 
 
 

Klaverjassen in de Swingel 
 

De laatste uitslagen van het jaar 2019. 
 
De hoogste 5 van 28 november 
1  Klaske Visser 4148 
2  Albert Kuilman 4147 
3  Jan Taekema 3974 
4  Adrie Droogh 3574 
5  Afke Bouma 3559 
 
De hoogste 5 van 12 december                     De  hoogste 5 van 19 december 
1  Jan Posthumus    4482 1  Klaske Visser            3733 
2  René Seefat         4463 2  Joke Nust                3682  
3  Griet Hielkema     4323 3  Jan Feitsma               3603 
4  Klaske Visser       3826 4  Berend Joustra          3580 
5  Jan Feitsma         3760 5  Klaasje v.d. Woude    3572   
5  Afke Bouma         3559 
 
De volgende klaverjasmiddagen zijn: 9 en 23 januari en 6 en 20 februari. 
We hopen in het nieuwe jaar weer op een goede opkomst. 
Kunt u klaverjassen? Altijd welkom op donderdagmiddag v.a. 13.30 uur. 
 
Jelle Bergsma, tel: 0516-481007  
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Stamppotbuffet in de Swingel 
 

18 januari om 17.00 uur 
 

 
 

Buffet wordt verzorgd door De Stripe 
Volwassenen €10,- 

Kinderen 4 t/m 12 €7,50 
Opgave: geef.ws/stamppotbuffetww 

 
Heeft u geen vervoer heen en terug? Neem gerust 
contact met ons op en wij zorgen voor uw vervoer 

😊😊😊😊  
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Toanielselskip De Waldploech út Waskemar spilet 

dit jier it stik “De blost fân Bûtenpost” 
 
It ferhaal giet oer in blost fan in fint, dy’t mient dat hy alles is en noch nea in slach ferlern 
hat. Ruurd Koopmans seit dat hy kampioen yn boksen is, mar foar it kampioenskip ligen 
en bedrigen komt hy earder yn oanmerking. Syn sweager Ingelbert sjocht mar bot tsjin 
him op. Ingelbert is in suertsje sûnder kont yn de broek, hy hat yn syn houlik de 
moedfearren allang hingje litten. Hy hat dan ek neat yn te bringen by Alberta, in bekstik 
dy’t de mûle altyd oant de earen ta iepen hat. Wannear Ruurd Ingelbert yn betrouwen 
nimt en syn geheim ferklapt gean ek Ingelbert de eagen iepen. En ien gek makket mear 
gekken. It libben kin sa'n stik moaier wêze nei al harren snoade plannen, temear omt 
Ruurd syn suske de beide mannen stipet. Sy docht sich foar as dat se net sa tûk is, mar 
it docht bliken dat sy it brein efter al dy leagens en efterklap is. Mar soenen de mannen 
dit wol foarelkoar bokse sûnder dat der echte klappen falle? Soenen se wol genôch 
rekken hâlde mei harren tsjinstanders. Skoanmem Gryt is gjin swiergewicht mar wol in 
gefaar. Har sprekwurden slagge mannichien knock-out. As komt it gefaar miskien wol út 
in oare hoeke? Al mei al wurdt dit in spannende wedstriid wêrt úteinlik it publyk de 
grutste winner wurde sil. 
 
De spyldatums binne freed 14, sneon 15, freed 21 en sneon 22 febrewaris 2020, wy 
begjinne fan ôf 20.00 oere. 
Sneon 15 en 22 febrewaris hawwe wy live muzyk. 
De útfierings binne yn it Atrium fan it doarpshûs “It Ald Leger” te Waskemar. 
 
Kaarten binne te keap by famylje Sikkema, Wijndelsweg 6, Waskemar. 
Tel. 0516- 421273. 
Fanôf 6 febrewaris ôf, tusken 17.00 en 19.30 oere. 
 
 
 

 
Prikbord 

 
 
Dankjewel, 
Aan degenen die spontaan hun hulp aanboden na mijn val met de fiets op 
maandagmorgen 3 dec. j.l. 
Wat fijn te mogen ervaren dat er mensen zijn die helpen als je hulp nodig hebt. 
Nat wegdek, bladeren en niet wetende dat het die ochtend wat gevroren had maakte ik 
een lelijke val. In het ziekenhuis bleek dat er niets gebroken was, maar nu bijna 3 weken 
later nog steeds last. 
We wensen bij deze jullie allen goede dagen en een voorspoedig 2020 
  
Martha & Johannes Stoker. 
Waskemeer 
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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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Ut de skoalle klapt 
 
Als u dit stukje leest is de kerstvakantie voorbij en zijn we begonnen aan 2020. Op het 
moment van schrijven staan we vlak voor de kerstviering en de kerstvakantie. De 
scholen zijn na Sinterklaas in kerstsferen gebracht. De Sintafbeeldingen hebben plaats 
gemaakt voor kerstbomen, kerstballen en kerstverlichting. Op beide scholen is iedereen 
druk bezig geweest met het voorbereiden van de kerstviering.  
 
Op It Twaspan is kerst gevierd met een 
kerstcircuit, met als vast onderdeel 
kerststukjes maken. ’s Avonds hadden 
de kinderen in de klassen kerstdiner. 
Hiervoor hebben de kinderen zelf het 
eten voor het diner meegebracht. Voor 
de ouders was er snert. Als afsluiting 
hadden alle groepen een kerstliedje 
voorbereid en dit werd in de hal 
opgevoerd voor alle ouders.  
 
Op Votum Nostrum hebben de kinderen 
ook kerststukjes gemaakt en een dag 
later hadden we ’s avonds de 
kerstviering. Alle vier de groepen 
hadden een deel van het kerstverhaal 
gekozen vanuit het thema ‘Wonder 
boven wonder’. In een circuitvorm 
konden de ouders langs de groepen om 
te kijken en te luisteren naar wat de 
kinderen hadden ingestudeerd. Aan het 
begin en aan het eind van de avond 
hebben we met alle kinderen een 
kerstlied gezongen. 
 
Na de kerstvieringen is het tijd voor 
kerstvakantie. Twee weken waarin we 
niet naar school hoeven en lekker 
kunnen uitrusten en tijd hebben voor de 
dingen waar we anders niet aan 
toekomen. Maar ook de tijd om gezellig 

bij elkaar te komen, met familie en/of 
vrienden. 
 
Als u dit leest is het nieuwe jaar al 
begonnen. Dit betekent voor de 
basisscholen direct weer aan het werk, 
want in de derde week na de 
kerstvakantie beginnen de toetsweken 
en maken de kinderen de CITO-toetsen. 
Maar er is gelukkig ook nog genoeg tijd 
voor andere activiteiten. Zo doen de 
kinderen van groep 5/6 mee aan de 
spelletjes ochtend voor en met ouderen 
en is er voor de kinderen van groep 1/2 
een theatervoorstelling in week 5. De 
voorstelling heet ‘Bang mannetje’, hij is 
voor alles bang. Bang om de straat op 
te gaan in zijn lievelingsbloemenbroek, 
bang om iets te zeggen als er iemand 
voordringt bij de bakker en bang voor 
spoken onder zijn bed. De toverboom 
kan hem veranderen in een dapper 
mannetje, maar dan moet hij wel eerst 
de draak, de spin en de heks in het 
wilde woud trotseren! Gaat het hem 
lukken om de toverboom te vinden? 
Genoeg leuke dingen om weer naar uit 
te kijken. Daarnaast breekt na de 
kerstvakantie voor de kinderen van 
groep 7/8 een spannende periode aan, 
waarin ze het schooladvies krijgen voor 
het voortgezet onderwijs.

Genoeg dus om weer naar uit te kijken voor de komende periode. 
Namens beide scholen hopen we dat u een goede jaarwisseling hebt gehad en wensen 
we u alle goeds voor 2020. 
 
Met vriendelijke groet, 
Teams Votum Nostrum en It Twaspan. 
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Wie zijn “Westkant is geen Mestkant” en wat 
willen ze of liever gezegd, wat willen ze NIET! 

 
Enige tijd geleden is er een bijeenkomst georganiseerd door enkele bezorgde 
omwonenden van de voormalige Waterzuiveringsinstallatie aan de Tolleane. Hier zijn 
plannen om een mestvergister te bouwen. Er was een grote opkomst en uiteindelijk 
hebben tegen de 50(!) huishoudens aangegeven TEGEN de komst van een 
mestvergister te zijn. Een mestvergister hoort namelijk niet in een bewoonde omgeving 
en zeker niet in de achtertuin van een hele buurt. Het dichtstbijzijnde huis staat op zo’n 
170m afstand, dan kan echt niet! 
Uit deze grote groep hebben 9 mensen zich aangemeld als touwtrekkers. Dat is de 
“actiegroep” Westkant is geen Mestkant geworden. Zij zullen uit naam van al deze 
huishoudens er alles aan doen om de komst van een mestvergister tegen te houden. Er 
is bewust gekozen voor de naam “Westkant” omdat dit niet enkel Klein Groningen 
betreft, maar ook gedeelten van de Opper Haudmare, Tjalling Harkeswei, 
Compagnonsfeart, Tolleane en Weinterp. Kortom het westen van Wijnjewoude. 
Op tientallen locaties in Nederland zijn vergisters met veel subsidiegeld gebouwd en 
hebben ze gezorgd voor overlast en ellende met een slecht rendement! Uit ervaringen 
van omwonenden en betrokkenen heeft de Westkant een lijst met 10 van de 
belangrijkste redenen verzameld waarom er GEEN mestvergister moet komen: 
 
1. Allereerst natuurlijk de stankoverlast. Er wordt beweerd dat die er niet is. Dat is 

helaas niet waar. Iedereen snapt natuurlijk wel dat als er met mest wordt gewerkt, 
het stinkt. Ook een gesloten systeem stinkt en als de wind verkeerd staat (en dat 
staat hij vaak: zuid/zuidwest) dan kan het hele dorp er last van hebben. Er zijn vele 
voorbeelden in de provincie (en daarbuiten) zoals Marrum, Hantumhuizen en zelfs 
Haulerwijk waar de mensen zomers niet buiten kunnen zitten vanwege de stank. 
Dat wil toch niemand! 

2. Geluidsoverlast. Bij een mestvergister horen pompen. Die moeten de mest 
constant in beweging houden en mengen. Pompen maken een doordringend geluid 
dat ver kan dragen, vooral ‘s nachts. Deze pompen draaien constant!  

3. Verkeersoverlast. Voor de aanvoer van mest rijden er zo’n 5 à 6 vrachtwagens 
heen en weer, want de mest moet ook weer afgevoerd worden.  

 De infrastructuur rondom Klein Groningen is hier totaal ongeschikt voor. Kleine 
weggetjes en een woonerf dat kan echt niet! Bovendien brengen mestwagens veel 
vuil met zich mee, waardoor je smerige straten krijgt. De vrachtwagens rijden ook 
door het dorp! 

4. Lucht- en Licht vervuiling. Een mestvergister produceert fijnstof wat in de lucht 
komt. Deze fijnstof is slecht voor de gezondheid evenals de stank welke slecht voor 
je gezondheid is.  

 Daarbij komt nog de lichtvervuiling. Een industriële installatie staat NOOIT in het 
donker, dus zodra het avond wordt, gaan er grote lampen aan om de boel in de 
gaten te houden. Lichtvervuiling is erg slecht voor de omgeving van mensen en ook 
(nacht)dieren.  

5. Leefomgeving en woongenot. Door de komst van een mestvergister op zo’n 
kleine afstand van bewoond gebied wordt de leefomgeving en het woongenot van 
een hele buurt/wijk aangetast door alle eerder genoemde omstandigheden. 

 



19

6. Gevaar voor de gezondheid. In een mestvergister wordt gas geproduceerd, oa 
methaangas. Dit gas is zéér gevaarlijk, zo niet dodelijk!  
In Coevorden is onlangs in een straal van 900 m alles geëvacueerd, omdat er een 
gaslek was. Gelukkig is hier verder niets gebeurd, maar als de boel ontploft dan is 
de ramp niet te overzien! 

7. Waardevermindering onroerend goed. De 1e 3 speerpunten van een makelaar 
zijn: locatie, locatie, locatie! Door de komst van een mestvergister op zo’n korte 
afstand van woningen, worden al deze woningen minder waard. Niemand wil wonen 
bij zo’n ding in de buurt, laat staan zowat in je achtertuin.  

8. Vervuiling landelijk uitzicht. Een industriële installatie hoort niet in een bewoonde 
en landelijk omgeving. Daarvoor zijn er industrieterreinen uitgevonden, die staan 
niet naast bewoond gebied en hebben een goede infrastructuur voor de benodigde 
vrachtwagens.  

9. Stress. Door al deze zaken, hebben mensen nu al stress en zorgen en dan staat hij 
er nog niet eens. Slapeloze nachten en piekeren: wat als daar straks zo’n grote 
installatie komt….. Dat wil niemand, iedereen wil rustig wonen in een rustige, 
landelijke omgeving welke niet verstoord wordt door stank, lawaai, verkeer, etc… 

10. Duurzame energie. Natuurlijk wil iedereen duurzame energie en dat KAN ook 
zonder mestvergister. Pas in 2050 wil de overheid van het gas af. Tegen die tijd zijn 
al andere bronnen van groengas actief, daarvoor hoeft er niet 1 in Wijnjewoude te 
staan. Dat men dan zogenaamd groengas zou krijgen uit “eigen dorp” is onzin. Alle 
energie, dus ook opgewekte zonne-energie komt in één algemeen netwerk. Dat is 
het netwerk wat men nu ook al heeft. De stroom en het gas wat daar uit komt, komt 
overal vandaan. Alles komt dus op een grote hoop, ook in de toekomst. Bewoners 
blijven gewoon voor hun verbruik betalen en een enkele exploitant levert energie 
aan het openbare net, gesteund met forse overheidssubsidie van de overheid. 

Mocht u na het lezen van deze 10 zeer goede redenen ook TEGEN een mestvergister 
zijn, dan kunt u zich aanmelden via mestvergister.ww@gmail.com 
Volg ons ook op Facebook en Twitter voor het laatste nieuws: Facebook: “Westkant is 
geen Mestkant” en Twitter @geen_is 
Wij kunnen dit namelijk niet alleen. De mensen van de actiegroep hebben wel degelijk 
uw steun nodig. Hoe meer huishoudens zich TEGEN de mestvergister uitspreken, hoe 
beter. En dat geldt net zo goed voor huishoudens uit het dorp, want ook zij kunnen 
overlast krijgen van deze mestvergister. Als u de artikelen leest in de krant en op 
internet over Marrum, Hantumhuizen etc dan begrijpt u waarom.  
 
Wij wensen iedereen een heel fijn, gezond, gelukkig, stank- en overlastvrij 2020 
toe! 
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                           Uitslag schutjassen  
 
6 december 2019, 20 deelnemers 
 
1e winnaars: Geeuwke Jongsma & Jan Posthumus 
2e winnaars: Kees Stalenhoef & Geeuwke Posthumus 
1e verliezers:  Anko van Bruggen & Jan van der Meulen 
2e verliezers: Eelco Drent & Geert Post 
1e poedel: Berend Joustra & Marco de Haan 
2e poedel: Henk Posthumus & René Seefat 
 
 
Uitslag schutjassen, 20 december 2019, 20 deelnemers 
 
1e winnaars: Berend Joustra & Jeen Posthumus 
2e winnaars: Marco de Haan & Oene Veenstra 
1e verliezers:  Jan Posthumus & René Seefat 
2e verliezers: Aalzen Postma & Geeuwke Jongsma 
1e poedel: Eelco Drent & Geert Post 
2e poedel: Anko van Bruggen & Jan van der Meulen  
  
Tussenstand: 
 
1.   Berend Joustra  29 punten  
2.   Jan Posthumus  27 punten 
3.   Eelco Drent  26 punten 
4.   Geeuwke Jongsma 25 punten 
5.   Oene Veenstra  25 punten 
6.   Henk Posthumus  23 punten 
7.   Fokke van Bruggen 20 punten 
8.   Jeen Posthumus  20 punten 
9.   Marco de Haan  20 punten 
10. Kees Stalenhoef  18 punten 
 
Volgende schutjasavond:  7 februari 2020 

 
 

Soos Wijnjewoude 
 

Op woensdag 22 januari 2020 hebben we onze spelmiddag. U bent allen weer van harte 
welkom. 
Aanvang: 14.00 uur 
Locatie:    gebouw de Driehoek Wijnjewoude 
 
Namens het bestuur, 
Joke Nust 
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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

:seivda ne gniteomtno roov tnuptcatnoc ne -eitamrofni wU

 
prod teh revo negarv -

netietivitca -

 neleddimpluh -

grozsiuht -

 gnissapnaagninow -

sejsulk enielk -

 

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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Wellicht ben ik jullie te slim te af. Zitten jullie vast in de tunnelvisie? Want er is helaas 
geen enkel goed antwoord binnen gekomen. Ik geef jullie nog 1 kans en vraag daarbij 
om een viercijferige code! En daarbij krijgen jullie zelfs een hint: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Los het raadsel nogmaals op, geef je antwoord door op  
https://wijnjewoude.net/escape/  en wie weet mag jij als eerste 
beginnen aan deze gave uitdaging!  
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Ter nagedachtenis aan Jan Dijkstra 
 
Op woensdag 4 december 2019 is Jan Dijkstra overleden. Een ODV-er bij uitstek. Jan 
zijn ultieme wens, die hij nogal eens uitsprak de laatste tijd was, “als ik het honderdjarig 
bestaan van onze voetbalclub maar haal”. Helaas is deze wens niet in vervulling gegaan 
voor hem en zijn meelevende familie. Het jubileumjaar is 2021. 
Jan zijn gezondheid ging de laatste tijd rap achteruit en als klusjesploeg gaf ons dat al 
een zorgelijk gevoel, maar hij kwam elke donderdagmiddag nog langs, bijna tot het 
laatst. ODV en het spelletje voetbal stonden bij Jan hoog in het vaandel. Dat begon voor 
hem al op jeugdige leeftijd in Duerswâld op het schoolplein en kalverkampjes bij 
verschillende boeren. 
 
Wij voetbalden daar al en met Jan als 
één van de ouderen speelden we onder 
de naam van VVD (voetbalvereniging 
Duurswoude) wel tegen andere 
groepjes liefhebbers, o.a. SGP 
(samenspel gaat overwinnen), van de 
gereformeerden, ook uit ons dorp. Wij 
keken tegen Jan op en vooral toen hij bij 
ODV, een echte club in Wijnjeterp, ging 
voetballen. Onder het kleine aantal 
leerlingen van de school in Duurswoude 
waren maar liefst drie die dezelfde 
naam Jan Dijkstra droegen. De 
vadersnamen maakten het verschil als 
roepnaam, Jan van Ids, Jan Wiebes en 
Jan van Tjeerd. Het café van Jan zijn 
vader Tjeerd Dijkstra in Duurswoude 
was de plek waar de gasten zich voor 
de wedstrijd omkleden om daarna naar 
het voetbalveld te gaan dat toen op de 
Driehoek gelegen was. Het was al vroeg 
de taak van Jan om vanuit het ouderlijk 
café een grote ketel met warme thee 
voor de spelers in de pauze bij de 
wedstrijd te bezorgen. 
 
Toen het voetbalveld verplaatst werd 
naar de plek tegenover de Wijnjeterper 
school, nu Autobedrijf Jansma en het 
café geen kleedgelegenheid meer bood 
zetten Jan en Johanna bijna 
vanzelfsprekend de taak voort van het 
bezorgen van de thee in de pauze. Zij 
woonden toen al op hun huidige adres. 
 
Met de bouw van de kantine en 
kleedboxen in eigen ODV beheer in 

1976 en 77 speelden Jan en huisgenoot 
Andries een hoofdrol met vele anderen 
in het tot stand komen van ons 
sportcomplex “Tusken de Wâllen”. Jan 
zijn tweede natuur en liefhebberij, de jas 
die hem prima paste, was het vak ‘ober’. 
Als kantinebeheerder kon ODV zich 
geen betere wensen en samen met 
Johanna en dochters Wiepie en Hammy 
waren het prachtige ODV-jaren. 

 
Met zijn onvermoeibare jarenlange inzet 
voor ODV verdiende Jan terecht in 1981 
de zilveren FVB speld, een eigen ODV 
erelidmaatschap in 1983 en zelfs op 28 
november 2018 een Koninklijke 
onderscheiding, Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. 
 
Op 10 december 2019 hebben we 
afscheid van Jan Klaas Dijkstra 
genomen, we hadden hem graag het 
beleven van 100 jaar ODV gegund. 
Wat blijft zijn hartstikke mooie 
herinneringen aan voor mij nog altijd 
Jan van Tjeerd. 

                                                                                                                           Durk                                                   
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Week van Gebed 2020 in het  
teken van het buitengewone 

‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de 
christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 26 januari. 
Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor 
eenheid, in de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit 
Malta. Ook in Opsterland zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is van 
harte welkom. 
De gebedsamenkomsten zijn op: 
 Maandag  20 januari, PKN It Keningsfjild Bakkeveen/Ureterp, in kerk  Bakkeveen  

Tsjerkewal 20; 
 Dinsdag 21 januari, Hervormde Gemeente Wijnjewoude in kerk Duurswoude, 

Breeberchspaed 1, Wijnjewoude; 
 Woensdag 22  januari, PKN De Ontmoetingskerk  Ureterp, Mounestrjitte 12;                                                                        
 Donderdag 23 januari, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude in gebouw ‘t Trefpunt, 

Merkebuorren 34; 
 Vrijdag 24 januari, GKV de Paedwizer Frieschepalen, ’t Paed 1; 
 Vrijdag 24 januari, Prayernight (door en voor jongeren) De Ontmoetingskerk 

Ureterp, Mounestrjitte 12; 
 Zaterdag 25 januari, GKV De Levensbron Ureterp, de Feart 85; 
 Zondag 26 januari, gezamenlijke afsluiting  vGKN Frieschepalen, Tolheksleane 

41. 
Alle gebedsbijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren een klein uur. 
Organisatoren zijn de meewerkende kerken. 
 
Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek 
Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. 
Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis 
markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de 
bevolking nog ieder jaar gevierd. 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl of telefonisch contact 
opnemen met Jan de Jong, tel. 06-12494420, of met een van de meewerkende 
kerkgemeenschappen. 
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TTeell::  0066--5544227722337766  

bb..gg..gg..  00551166--447711227766

iinnffoo@@eeggbbeerrttddeebbooeerr..nnll

wwwwww..eeggbbeerrttddeebbooeerr..nnll        

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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Duurzaam wonen levert meer op dan je denkt! 
 

Een duurzaam huis kan je veel opleveren. Een lagere energierekening, meer 
wooncomfort en je draagt bij aan een beter milieu! 
‘Veel mensen willen wel verduurzamen, maar weten niet goed waar ze moeten 
beginnen’, aldus Hans Stroosma, gecertificeerd duurzaamheidsadviseur bij Rabobank 
Drachten Noordoost Friesland. De Rabobank wil duurzaam wonen bereikbaar maken 
voor iedereen.  Dat doet de bank onder meer door het beschikbaar stellen van de gratis 
GreenHome HuisScan. Hans: ‘Ieder huis kan energiezuinig zijn. De GreenHome 
HuisScan geeft je inzicht in energiebesparende maatregelen die interessant zijn 
specifiek voor jouw woning.’                                                        
Wat vervolgens de beste wijze van financieren is voor het isoleren en (verder) 
verduurzamen van de woning hangt af van veel factoren en is persoonlijk. Er zijn 
verschillende slimme mogelijkheden. Hans somt op: ‘Zo kun je bijvoorbeeld spaargeld 
gebruiken of een Rabo Groendepot openen. Daarnaast kun je energiebesparende 
maatregelen vaak meefinancieren in je hypotheek en hebben we de GroenHypotheek. 
Die levert onder bepaalde voorwaarden een flinke rentekorting voor 
nieuwbouwwoningen met een groenverklaring. Dat scheelt niet alleen in de 
energiekosten, maar ook in de maandelijkse hypotheeklasten!’ 
Kijk voor de GreenHome HuisScan, meer informatie over duurzaam wonen en 
financierings- en actievoorwaarden op rabobank.nl/duurzaamwonen. Hans Stroosma of 
een van zijn collega’s bellen kan ook. Zij helpen je graag om alles op een rij te zetten 
zodat je de beste keuze kunt maken!  
 

Rabobank Drachten Noordoost Friesland, 
Tel. (0512) 58 77 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fotograaf: Jenny Swart-Heuvelink  
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 Werkgroep Kom erbij 
 
2020 
Als u dit leest, staan we al weer met beide benen in het nieuwe jaar. Vanaf deze plek 
wensen wij, alle vrijwilligers van Kom erbij, u dan ook een gelukkig Nieuwjaar vol 
warmte, liefde en voorspoed. 
 

De omgeving van de mens is de medemens. 
J. Deelder 

 
Kerstlunch d.d. 16 december 2019 
Dit keer waren we niet in De Swingel, maar bij Janny en Ken 
Copeland in De Twa Bûken. 
Samen met de logeerkids en de dagopvang mooie mensen was de 
hele inventaris verplaatst en aangevuld voor ons Kom erbij-
kerstsamenzijn. Samen en met elkaar waren er allerlei heerlijkheden 
gemaakt en klaargezet. Wat was het er warm en gezellig en wat 
voelden we ons er samen met zijn ongeveer 50en. 
Lieve allen en in het bijzonder Janny en Ken, bedankt! 
Het was prachtig! 
 
Amaryllisbollen 
SAMEN WIJNJEWOUDE 
De Kerstattentie is een initiatief dat al lang bestaat vanuit de 
Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik. Kom erbij deed iets 
dergelijks in de vorm van een kerstkaart met een mooie wens. We 
hadden dus hetzelfde doel voor ogen en besloten de handen ineen te 
slaan. Dankzij een bijdrage vanuit het Dorpsbudget en de Kerk die het 
aanvulde, kon het dorpsbreed werkelijkheid worden.  
Het waren ongeveer 160 bollen, mooi ingepakt voor onze heel oude en zieke 
dorpsgenoten en voor de oude kerkleden die noodgedwongen nu elders wonen.  
We hopen dat de prachtige bloem zorgt voor die glimp vreugde in de moeilijke tijd die je 
door het leven soms, vaker of heel lang moet doorstaan. 
 
Vooruitblik 
Ook in het nieuwe jaar 2020 slaan we de zelfde weg in, we hopen op nog meer aanloop 
en dan nu van de iets jongere dorpsgenoot. Misschien heb je ideeën? Hieronder de 
contactgegevens, bel gerust! 
We gaan weer fietsen, een tuin bezichtigen, de kleuters en groep6ers komen langs en 
we gaan dorpsbreed weer meerdere dingen organiseren, maar wel samen met U en 
jou……Houd De Bân in de gaten of….de posters die we hier en daar ophangen.  
 
Springvormring 
Wie van de taartenbakkers ivm de taartjesactie mist hem? 
Op te halen bij Klaasje van der Woude in De Swingel. 
 
Koffieochtenden 20 januari en 17 februari 
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Courgettecake 

 
De courgette is een dankbare plant, nagenoeg het hele 
jaar door kun je ze eten. En in de tuin is het een lust om ze 
te zien groeien. Laat ze niet te groot worden, want dan zijn 
ze minder lekker.  
Ik heb eventjes op internet gekeken en daarna een 
courgettetaart gemaakt. Dat hij goed in te nemen is, blijkt 
wel uit het feit dat hij in een mum van tijd op was. 
 
Voor de courgettecake 
3 grote eieren 
150 gram fijne kristalsuiker 
rasp van 3 sinaasappels 
150 gram gemalen walnoten 
300 gram grof geraspte courgette 
150 gram zelfrijzend bakmeel 
150 gram roomkaas 
 
Voor het yoghurtglazuur 
150 ml dikke Griekse yoghurt 
rasp van 1 sinaasappel 
Verder nodig; 
boter, om in te vetten 
extra sinaasappelrasp, om te garneren 
 
- Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet een springvorm van 24 centimeter in met boter 

en bekleed de bodem met bakpapier. 
 

- Klop de eieren met de fijne kristalsuiker en de roomkaas in een grote mengkom licht 
en romig.  

 
- Voeg de geraspte sinaasappelschil toe, samen met de gemalen walnoten en de 

courgette. Meng alles tot een glad beslag. 
 

- Schep het beslag in de springvorm. Bak de courgettecake 1 uur en 20 minuten.  
 

- Haal hem uit de oven en laat afkoelen in de vorm. Als de bovenkant van de cake 
tijdens het bakken te donker dreigt te worden, bedek de vorm dan met een stuk 
aluminiumfolie. 

 
- Meng voor het glazuur de yoghurt en de geraspte sinaasappelschil in een kom. 
- Laat de cake afkoelen tot hij lauwwarm is. 
 
Haal hem voorzichtig uit de springvorm en leg hem op een serveerschaal. Verdeel het 
glazuur over de cake, snijd hem in puntjes en garneer het met de extra geraspte 
sinaasappelschil.  
 
         Siebo 
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·  Fysiotherapie (ook aan huis)

·  Manuele therapie

·  Nek-, schouder- en arm specialisatie

·  Oefengroepen

·  FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut)

·  ZwangerFit

·  Medical Taping Concept

Fysiotherapie Goren

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

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

Afspraak zonder verwijzing mogelijk!

Jannes
&

Jenny
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Nieuws van de Swingel 
 
2020 wordt voor ons dorpshuis de Swingel een uitdagend jaar. 
Veel initiatieven en ideeën moeten in dit jaar worden gerealiseerd. 
 
Allereerst het opknappen van de 
Taveerne en de achterliggende zaal. 
Met een aantal vrijwilligers zal dit 
plaatsvinden in het eerste kwartaal. We 
proberen de werkzaamheden op 14 
maart af te sluiten met een groot feest. 
Dus deze datum kunt u alvast 
aanstrepen in uw agenda. Het kan zijn 
dat u als gebruiker van de Swingel 
enige hinder gaat ondervinden van de 
uit te voeren werkzaamheden. 
Bij voorbaat ons excuus hier voor. 
 
Daarnaast is er ook sprake van een 
aantal nieuwe activiteiten. Één daarvan 
is de organisatie van het filmhuis. Zie 
daaromtrent eerder in deze Bân. In het 
verlengde daarvan bestaan er plannen 
om een “sportcafé” te organiseren. Het 
is de opzet om bij grote 
sportevenementen zoals Europees 
kampioenschap voetbal en Olympische 
spelen TV-uitzendingen op groot doek 
te projecteren en gezamenlijk te 

genieten van de getoonde sporten. In de 
volgende Bân leest u hier meer over. 
 
Het bestuur van de Swingel is druk 
bezig een fitnessruimte te organiseren. 
Het is de bedoeling dat iedereen in 
Wijnjewoude daar gebruik van kan 
maken. Dit alles in het kader van het 
plan “gezond Wijnjewoude”. Zodra de 
fitnessruimte operationeel is zal dit 
bekend worden gemaakt op de website. 
Het is de opzet om een 
abonnementensysteem te creëren voor 
een laag maandbedrag, waarbij op alle 
dagen gebruik gemaakt kan worden van 
de fitnessruimte via een soort “doe-het-
zelf”aanpak. Vooraf zullen aan  de 
deelnemers een soort 
“fitvaardigheidsbewijs” worden 
uitgereikt. Hou de website wat dit betreft 
goed in het oog. Wij hopen in de 
volgende Bân meer zaken te kunnen 
beschrijven als abonnementskosten en 
realisatie fitvaardigheidsbewijs. 

 
Afgelopen week is de keukeninventaris van de Swingel nagenoeg geheel vernieuwd. 
Daarmee kunnen we weer jaren vooruit, en onze gasten naast een drankje ook van een 
hapje voorzien. 
 
Alex van der Meer 
Namens bestuur dorpshuis Wijnjewoude 
 
 
 
5 mei 2020, herdenken en vieren 75 jaar bevrijding 
 
5 mei 2020 vieren wij voor de 75e keer bevrijdingsdag. 
Een klein comité in Wijnjewoude is begonnen met de organisatie van het feest van 75 
jaar bevrijding in Wijnjewoude. Hoewel nog heel wat geregeld moet worden, gaan de 
gedachten uit naar een blije feestdag voor iedereen. 
 
Wij willen teruggaan naar de dag van 75 jaar geleden. Alles speelt zich op straat af, en 
de  bevolking viert enthousiast dat zij bevrijd is. 
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Om hier invulling aan te geven gaan we uit van een aantal activiteiten in een aantal 
straten in de dorpskern. Het beeld wat wij zien is dat mensen zoveel mogelijk naar 1945 
terug gaan. Te denken valt aan de wijze van kleden, auto’s van die tijd en spellen 
(kinderen) die in die tijd gespeeld werden. Vanzelfsprekend wordt massaal gevlagd. In 
de straten is sprake van muziekoptredens, mensen laten anderen in hun hobby’s delen, 
en er is een soort vrijmarkt op straat, doch ook vanuit garages etc.etc.. De dag wordt 
afgesloten met een massale dorpsmaaltijd (mienskip!!!) bij of in de Swingel (afhankelijk 
van weersomstandigheden). Ten aanzien van de dorpsmaaltijd gaan we alle inwoners 
vragen om een bijdrage te leveren door gerechten of maaltijden in te brengen.  
 
Wij zullen een aantal verenigingen, scholen en andere organisaties in Wijnjewoude 
vragen ons behulpzaam te zijn, zodat het feest dat wij voor ogen hebben door iedereen 
en met iedereen gevierd kan worden. 
 
Wij blijven u informeren middels de Bân en de website van Wijnjewoude, dus wordt 
vervolgd. 
 
Comité Wijnjewoude 75 jaar bevrijding 
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Verslagje DSB 2 (Drachten) – Bakkeveen 3 
 
Maandagavond 2 december. 
Met twee invallers( Sieb Hazenberg en Menno Peter van der Meer) moest geprobeerd 
worden na de nederlaag tegen DSC 3 ! de koploper van 3A te laten struikelen. Menno 
Peter speelde op bord 1 tegen Jacob Moraal een goede partij hoewel hij (met wit) eerst 
een pion weg gaf. (die hij overigens snel weer terug kreeg. Zijn tegenstander kreeg door 
te passieve zetten een driedubbele aanval op zijn koning te verwerken waar niet uit was 
te komen, hij probeerde nog iets met een remise bod maar dat mocht niet meer baten. 
0-1 
Jack Zeilstra op bord 3 had het moeilijk, raakte een stuk achter tegen Hans Dokter  
probeerde met slimme zetjes toch nog wat chaos te scheppen maar toen ook dat niet 
meer lukte moest hij eervol opgeven. 1-1 
Sieb Hazenberg mocht op bord 4 de strijd aanbinden tegen de grote schaakpromotor 
Johan van der Berg . De opgerukte pionnen op de koningsvleugel van zwart (Sieb) 
wisten de stukken van Johan zodanig terug te dwingen dat er uiteindelijk nog weinig 
goede zetten mogelijk waren. Johan moest lang en zwaar nadenken en uiteindelijk was 
opgeven na tijdnood het enige. 1-2 (Sieb had nog een uur over op zijn klok) 
Bauke Hoogstra stond inmiddels door knap spelen van zijn tegenstander Onno Post  
een stuk achter probeerde nog de nodige gevaarlijke zetjes te doen maar helaas moest 
Bauke opgeven. Eindstand 2-2 
 
Reusachtig 
Op zijn pet staat “desperado”. Zelf ziet hij er eerder gemoedelijk uit. De jongeman die 
borden legt en stukken opzet in de bovenzaal van dit eetcafeetje. “Zullen we even 
helpen opzetten?”, vraag ik. Wij van Bakkeveen-1 mooi vroeg en met wat tijd over. “Hulp 
altijd welkom, Dirk”, zegt hij opgewekt. Het donkert buiten en ik kijk uit een raam over de 
verlaten dorpskern. Dit dorpje glinstert van de geschiedenis. Bochtige straatjes met 
oude kroegen, veel water. En reuzen. Manke Meine en Kromme Knillis. Die groeven 
lang geleden de vaarten. Met reuzenscheppen. Bij het dorpje maakte één van hen een 
wel erg wijde bocht. Knilles keek achterom en bekeek hun werk. Hij riep tegen Meine 
"Ach, krom!". De andere reus zei boos: "Jij maakt er zelf een rommeltje van en ik wil niet 
langer met jou samenwerken". Dat werd een reuzenruzie. De boeren, die duidelijk “Ak-
krum” hadden gehoord, zeiden tegen elkaar: "Dat is een mooie naam voor onze 
nederzetting". In de zaal is nog een andere externe wedstrijd. Van de neergezette tafels 
snap ik maar weinig. En ik ben niet de enige. Bij aanvang zijn we Wiebe Hoekstra even 
kwijt. Hij is aan bord 2 gaan zitten bij de buren. Ons had dat geen punten opgeleverd. Ik 
Dirk Müller speel een bizarre wedstrijd die na 17 zetten al eindigt. In onbeslist. Alle 
stukken nog in het spel, veel pionnen reeds in het bakje. Op het bord een kakafonie van 
paniekerige paarden, loenzende lopers en timide torens. Met veel elan begonnen, ga ik 
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al snel voor mijn schaakleven vrezen. Kan dit niet meer overzien en neem de 
aangeboden remise aan. Verliezen vandaag geen optie. Gerrit Meppelink gaat goed en 
krijgt een hele mooie stelling. Door een penning berust hij in remise. Later heeft hij spijt. 
“Had moeten winnen, bah”, zegt hij. Ben de Vries komt een toren voor tegen heel veel 
pionnetjes. Hij wikkelt af naar een stuk meer en moet hard werken voor de winst. Maar 
die komt er wel. Wiebe moet het nu afmaken. Hij stevent op een overwinning af. Dan 
slaat tijdnood en chaos toe, waarin hij een paar maal dicht langs de zege strijkt, maar 
uiteindelijk met een gelijkspel tevreden moet zijn. Geen tijd meer over voor wat-dan-ook. 
We winnen met 2 ½ - 1 ½. Spannend was het! Op de terugweg komen we langs een 
rivierdorpje. “Ik ben hier eens op het voetbalveld tot mijn enkels in de modder gezakt. Zo 
zompig!”, zeg ik. Maar Gerrit heeft een betere. “Twee keer heb ik gescoord, hier. Ooit”. 
Zegt hij. “De tweede met een mooie krul, hoog langs de keeper”. En zo is het. Terug 
naar Bakkeveen en nog steeds stijf aan kop. Reusachtig!.  

 
 
 
 
 
 

Dorpsagenda 
 
 
Januari 
9 Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur 
14 Spreekuur PB van 19.00 - 19.30 uur in de Swingel 
15 Zonnebloem, koffiemorgen in het Wâldhûs, 9.00 uur 
15 Klaverjassen in Café van der Weij 
15 Breicafé, 10.00 uur 
20 Kom Erbij koffieochtend in de Swingel van 10.00 - 11.30 uur 
22 Spelmiddag van de Soos in gebouw De Driehoek, 14.00 uur 
23 Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur 
25 Winterwandeltocht: Start vanuit ODV-kantine vanaf 09.00 uur 
 
 
Februari 
5 Klaverjassen in Café van der Weij 
6 Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur 
7 Schutjassen in de ODV-kantine, 20.00 uur 
12 Breicafé, 10.00 uur 
17 Kom Erbij koffieochtend in de Swingel van 10.00 - 11.30 uur 
20 Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur 
26 Klaverjassen in Café van der Weij 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Januari 

5 9.30 uur  Weinterp Dhr. J.C.A. van den Berge, Sebaldeburen 
 13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 

12 9.30 uur Duurswoude Ds. J. H. Dekkers, Wierden 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. A.  Lowijs, Noordscheschut  

19   9.30 uur Weinterp Ds. J.A.A. Geerts, Zalk 
 13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 

26 9.30 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voorbereiding HA 
 13.45 uur Duurswoude Ds. W.J. Bakker, Nieuweroord 

 
Februari 

2 9.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Viering HA 
  13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voort- en 

dankzegging HA 
 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Januari 
5 9:30 uur Ds. J. Huitema, Drachten Koffiedrinken na de dienst 
12 9:30 uur Dhr. M van Heijningen, 

Dorkwerd 
 

19 9:30 uur Ds. E.A. van Gulik Vierdienst / Voorbereiding Heilig 
Avondmaal 
Koffiedrinken na de dienst 

26                9.30 uur       Ds. H. Engelsma Heilig Avondmaal  
    
 
Februari 
2 9:30 uur Dhr. J.N. Dijkshoorn, Nij Beets  
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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. 






