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Ken jij de dorpswebsite? 
 
Al een aantal jaren is www.wijnjewoude.net dé website van het dorp. Het initiatief voor de site is 
indertijd genomen door Plaatselijk Belang. De website wordt onderhouden door vrijwilligers. Veel 
bedrijven zijn sponsor van de site en maken het financieel mogelijk dat de site in de lucht blijft. 
Op de site vind je ook de dorpsagenda. Hierop worden alle belangrijke gebeurtenissen van het dorp 
vermeld. Als je nog niet bekend bent met de dorpsagenda, neem dan maar eens een kijkje op 
https://wijnjewoude.net/agenda/.  
 
Als je als buurt- of sportvereniging iets wilt organiseren, kijk dan eerst even op de dorpsagenda. Zo 
voorkomen we dat er in het dorp bijvoorbeeld twee bingoavonden tegelijk worden georganiseerd. 
Het is slim om je activiteit ook even aan te melden bij ons, zodat wij het op de agenda kunnen 
plaatsen. We zetten het dan ook op de facebookpagina van Wijnjewoude. 
Als je iets wilt organiseren in De Swingel, kan je ook de boekingsagenda van De Swingel inzien op  
https://wijnjewoude.net/de-swingel/agenda/. Je weet dan of de gewenste ruimte in het dorpshuis 
vrij is. 
 
Zelf doen? 
Wanneer je een berichtje of een evenement op wijnjewoude.net wilt plaatsen, kan je dit aan de 
redactie sturen. Zij plaatsen het dan.  
 
Maar je kunt het ook zelf doen. Ook kan je zelf de pagina van jouw vereniging of bedrijf bijhouden. 
Als je dat leuk vind, vertellen wij je graag hoe dat gaat op onze workshop die we in de loop van maart 
zullen organiseren. Meld je even aan via https://wijnjewoude.net/contact/ zodat we weten of 
hiervoor voldoende animo is.  
 
Ook als je al eerder een workshop volgde, maar het is allemaal een beetje weggezakt, ben je van 
harte welkom. We leren je dan bijvoorbeeld hoe je moet omgaan met foto’s bij een bericht, want dat 
is voor sommige gebruikers van de site nog wel eens lastig. 
 
De werkgroep website Wijnjewoude. 
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