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OP HET EiND

www.drukkerijpool.nl  -  06 57 58 43 54  -  www.opheteind.nl

KKuuiikkeennss  iinn  hheett  llaanndd,,  ppooeess  iinn  ddee  mmaanndd!!  
DDeezzee  ssllooggaann  oonnddeerrsstteeuunn  iikk  vvaann  hhaarrttee..  JJiijj  ooookk??

wwwwww..ppooeessiinnddeemmaanndd..nnll  

Kuikens in het land, poes in de mand. Met deze slogan roep ik, net als andere 

natuurorganisaties en agrarische collectieven in Fryslân, kattenbezitters op hun huisdier 

's nachts binnen te houden. Dat is in het voorjaar nodig omdat weidevogelkuikens het 

slachtoffer worden van onze huisdieren. Bekijk het filmpje met Emiel en Gurbe.
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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 6 juni 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 30 mei 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog steeds geen agenda in dit nummer van ons dorpsblad en nogal wat meldingen van 
afgelaste voorjaars- en zomerfestiviteiten die normaal het dorpsleven mee bepalen. 
Toch gloort er wat hoop aan de horizon want de scholen kunnen vanaf 11 mei weer 
voorzichtig opstarten.  
 
Ondanks de weinige activiteiten is er 
toch voldoende kopij binnengekomen 
om deze Bân te vullen. De vaste 
rubrieken. Het is de tijd om de bevrijding 
in 1945 te herdenken en te vieren, wel 
beperkt maar via de Bân wordt er toch 
aandacht aan geschonken.  
 

Eigenlijk vormen we als dorpsbewoners 
allemaal de redactie. Een ieders mening 
of standpunt op een fatsoenlijke manier 
gebracht is welkom. Dat het wel eens 
tegenstellingen te weeg brengt hoort er 
bij en houd het dorpsleven levendig. 
Hopelijk op een spoedig weer virusvrij 
leven en veel leesplezier gewenst. 

                                                                                                                            
De redactie   
 
  

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“De griene 
spjocht” 
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Ÿ In- en verkoop occasions

Ÿ In- en verkoop classic cars 

Ÿ In- en verkoop USA cars

Ÿ APK keuringsstation

Ÿ Onderhoud en reparatie; alle 

merken

Ÿ Ook voor onderhoud aan uw 

oldtimer / klassieker

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

Tolleane 8 
9241 WH  Wijnjewoude

ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

Schilderwerk binnen en buiten

Kleuradvies

Wandafwerking

Restauratiewerk

Merkebuorren 79

9241 GC Wijnjewoude

Tel.: 06 - 428 14 729

Voor al uw:

5 jaar gratis service
vraag naar de voorwaarden.
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Samen staan we Sterker 

 
 
Ver voor de huidige crisis hebben we jullie al verteld over het project Samen staan we 
Sterker. Wij wilden met dit project meer samenwerking realiseren in ons dorp. Hoewel 
de kreet Samen staan we Sterker regelmatig klinkt en actueler is dan ooit, zijn de 
plannen die we destijds voor ogen hadden op dit moment niet te realiseren, maar zodra 
het weer kan zullen we dit zeker weer oppakken. 
 
Het ´normale´ leven in ons dorp ligt nu 
al 2 maanden stil. Wennen zal het 
waarschijnlijk niet, al lijkt het er wel op 
dat de meesten hun draai en een nieuw 
ritme gevonden hebben. Als PB zijn we 
druk aan het kijken hoe wij, binnen de 
mogelijkheden, initiatieven kunnen 
ontwikkelen om het sociale isolement te 
doorbreken en draaglijker te maken. Er 
is veel niet mogelijk, maar dat betekent 
niet dat alles onmogelijk is. Daarom 
willen we jullie graag uitdagen om met 

mooie initiatieven te komen die ons uit 
onze sociale isolatie halen. Denk 
bijvoorbeeld aan een bierproeverij, 
waarom zou dat niet digitaal kunnen? 
Een aantal biertjes thuis laten bezorgen, 
via een videoverbinding samen met 
anderen uitleg krijgen over de biertjes 
en je mening met de rest delen. 
Dergelijke ideeën hopen we te 
ontvangen. Deel ze met ons en wij 
zullen je met ons netwerk en onze 
middelen helpen waar mogelijk. 

 
Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude, 
 
Theo van Linde 
Voorzitter 
 

Berichten van Plaatselijk Belang 
 
 
4 en 5 mei 
In dit bijzondere jaar, 75 jaar na de 
bevrijding, kunnen wij de 
dodenherdenking op 4 mei en 
Bevrijdingsdag op 5 mei niet zomaar 
voorbij laten gaan. Op 4 mei herdenken 
wij alle Nederlandse oorlogsslachtoffers 
sinds het begin van de Tweede 
Wereldoorlog en 75 jaar na de 
bevrijding zullen we dit jaar met name 
de slachtoffers van de tweede 
wereldoorlog herdenken. Helaas is het 
niet zoals andere jaren mogelijk om dit 
met elkaar bij het monument te doen. 
 
Op 4 mei zal de herdenking in 
aangepaste vorm plaatsvinden. Bij het 
monument zal er een kranslegging zijn, 

een gedicht worden voorgedragen, het 
taptoesignaal zal worden gespeeld, de 
klokken zullen worden geluid en het 
Wilhelmus zal klinken. Want corona of 
niet, zij die zijn gestorven voor onze 
vrijheid verdienen het om herdacht te 
worden, zij verdienen ons respect. 
 
Deze herdenking zal live te volgen zijn 
op internet. Op 4 mei zal er een link op 
www.wijnjewoude.net geplaatst worden 
waarop de herdenking vanaf 19:45 uur 
live te volgen is. De uitzending zal 
online blijven staan, dus later 
terugkijken is ook mogelijk. Wij willen 
hierbij iedereen oproepen om niet naar 
het monument te komen om te 
herdenken. De herdenking is dit jaar 
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zorgvuldig voorbereid met toestemming 
van de gemeente en zal door een 
minimaal aantal mensen worden 
georganiseerd. Helaas is er geen plek 
voor andere aanwezigen en om te 
voorkomen dat we mensen weg moeten 
sturen, willen we je vragen thuis te 
blijven en daar de herdenking online te 
volgen. We hopen wel dat iedereen de 
vlag halfstok zal hangen: het protocol is 
dit jaar aangepast en de vlag mag de 
hele dag halfstok hangen. Er is 
bovendien een landelijke oproep om, 
wanneer je een blaasinstrument 
bespeelt, om 19:58:30 het taptoesignaal 
te spelen. Hierbij roepen we dan ook 
iedereen op, die dit kan om dit te doen, 
zodat het door het hele dorp te horen 
zal zijn.  
 
Wanneer de behoefte er is om zelf 
bloemen bij het monument te leggen 
kan dit virtueel via 
www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/bl
oemen-leggen. Vanaf 3 mei kunt u hier 

terecht en uw bloemen, virtueel, bij het 
monument van Wijnjewoude te leggen. 
Wij hopen dat wij een herdenking 
kunnen organiseren die recht doet aan 
het leed van de slachtoffers en hun 
nabestaanden, en aan de dankbaarheid 
voor de vrijheid die wij nu hebben. 
 
Deze dankbaarheid vieren we normaal 
gesproken op 5 mei, maar ook dat zal 
dit jaar in aangepaste vorm moeten 
plaatsvinden. Door de werkgroep 5 mei 
is er veel tijd gestoken in de organisatie 
van tal van leuke evenementen, maar 
deze zullen helaas niet kunnen 
plaatsvinden. 
 
Wij hopen dat op deze dag ook massaal 
de vlag zal wapperen in Wijnjewoude. 
Bovendien werd de creativiteit van ons 
dorp goed zichtbaar tijdens de 
dronevlucht van Fryslân fan Boppen. Wij 
zouden het fantastisch vinden als wij op 
5 mei ons dorp weer opgefleurd zien 
worden door kleurrijke stoeptekeningen 
en andere feestelijke uitingen.  

 
Contributie inning  
In de maand mei zal de automatische incasso plaatsvinden van het lidmaatschapsgeld. 
Degenen die een machtiging tot automatische incasso hebben ingevuld kunnen dus 
deze maand een afschrijving verwachten. De inning van de contributie zullen wij 
voorlopig niet huis-aan-huis doen. Wij willen je vragen om dit jaar zelf de contributie aan 
ons over te maken Dit kan op de volgende manier: 
 
Rek. nr.:    NL89 RABO 0373 7058 91 
Ten name van:   Plaatselijk Belang Wijnjewoude 
In kader "omschrijving" vermelden: Naam, straat, huisnummer en de vermelding "PBW 

contributie". 
 
Met uw lidmaatschap kunnen wij onze vaste lasten blijven voldoen en hopen wij, zoals 
eerder genoemd, initiatieven die wat levendigheid in ons dorp kunnen brengen te 
kunnen ondersteunen. Daarom hierbij dus het vriendelijke verzoek om dit jaar uw 
contributie aan ons over te maken. 
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WEN Stap voor Stap 
 
 
Nu duimen!  
De aanvraag voor een miljoenenbijdrage van het Rijk uit de 
regeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken is afgerond. Het was 
een enorme klus om een goed onderbouwde en 
onderscheidende aanvraag te maken. De deadline was in 
verband met corona, gelukkig, met een maand uitgesteld 
naar 1 mei. Dat gaf het samenwerkingsproces van 
gemeente en WEN wat lucht om met video-overleg af te stemmen.   
En nu is het afwachten en met z’n allen duimen dat Wijnjewoude ‘in de prijzen’ valt. En 
dat er dus voor iedereen een mooie subsidie voor verduurzaming van woning of 
bedrijfspand beschikbaar komt. 
 
Hét motto: BESPAREN 
Wel of geen proeftuinbijdrage, hoe dan 
ook is besparen op je energieverbruik 
super slim. Als je nagaat hoeveel geld je 
kwijt bent aan energielasten. En als je 
dat eens met 10 jaar vermenigvuldigt, 
dan schrik je je helemaal rot! Daar kun 
je heel wat gevel-, vloer- of dakisolatie 
voor aanbrengen. Vooral ook omdat de 
warmtevoorziening van je huis 
(gasverbruik) wel ruim 75% van je 
energierekening vormt. Dus daar valt 
heel wat te scoren. Vraag maar eens 
aan je buurman die isolatie heeft 
aangebracht. Maar ook de post elektra 
is goed naar beneden te brengen als je 
je meer bewust wordt van je gedrag. 
Kortom, energiebesparing scheelt flink 
in je portemonnee en bovendien help je 
actief mee om onze aarde beter 
bewoonbaar te maken. Kijk maar eens 
wat deze coronacrisis ons heeft geleerd. 
Dus ga aan de slag, heb je hulp nodig, 
neem dan contact met WEN via 
info@wen.frl.  
 
Professioneel Bespaarcoach gezocht 
WEN hoopt een enthousiast persoon te 
vinden die na de zomer als professional 
in ons dorp aan de slag gaat, om 
inwoners te inspireren actief met 

energiebesparing bezig te gaan. Het is 
een parttime functie van ongeveer 8 uur 
per week. De advertentie vind je 
verderop in deze Bân. De middelen 
hiervoor worden beschikbaar gesteld 
door de gemeente en provincie. 
 
Ook zoeken we vrijwillige 
energiecoaches 
Lijkt het jou leuk om als vrijwillig 
energiecoach ondersteuning te geven 
aan anderen die met besparing en 
verduurzaming van hun woning aan de 
slag willen? Dan is WEN op zoek naar 
jou! Je krijgt eerst een korte opleiding 
zodat je goed toegerust aan de slag 
kunt en maakt onderdeel uit van een 
gezellig en enthousiast team. Wil je 
meer weten? Bel met Rigt Bosma (06-
10416396) of stuur een mailtje aan 
info@wen.frl.  
 
Al 260 huishoudens zijn lid van WEN. 
Dat is meer dan 30% van de inwoners 
van Wijnjewoude. Hoor jij daar al bij? Je 
kunt je inschrijven op www.wen.frl. Je 
ontvangt het nieuws uit de eerste hand 
en bepaalt mee hoe we samen 
Wijnjewoude Energie Neutraal gaan 
maken. Het lidmaatschap is gratis. Volg 
WEN op facebook! 
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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

Klaasje van der Woude 

e-mail: swingelreserveringen@gmail.com

Tel. 0516 - 48 13 91

 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

Meester Geertswei 37
9241 GK  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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Geef de pen door 
 
Met dank aan Peter, mijn schoonzoon, mag ik nu een stukje over mijzelf 
schrijven. Ik ben Immie Dolstra. Geboren en opgegroeid in Bakkeveen, 
waar mijn ouders een technisch installatiebedrijf en winkel runden. Ik heb 
een fijne jeugd gehad en ik denk nog vaak terug aan de tijd dat ik samen 
met mijn zusje, broertje, vriendjes en vriendinnetjes urenlang speelde bij 
het zwembad of in de duinen van Bakkeveen. 
 
Zo’n veertien jaar geleden ben ik in 
Wijnjewoude komen wonen. Eerst even 
op de Russchenreed en kort daarna op 
de Welfingstrjitte. De jongste kinderen 
hadden destijds de basisschool leeftijd 
en het was toen een goede keuze om 
dichtbij school en in een dorp te wonen. 
Mijn toenmalige werk was te 
combineren met de schooltijden, zodat 
ik niet veel opvang hoefde te regelen. Ik 
heb in die tijd veel steun mogen 
ontvangen van mijn ouders, kinderen en 
familie. Daar ben ik nog altijd dankbaar 
voor. Het waren veelbewogen tijden en 
soms ook moeilijk om in mijn eentje 
vader en moeder tegelijk te zijn. Ik prijs 
mij erg gelukkig dat ik goed contact heb 
met mijn vier dochters en zoon. 
Onlangs is een dochter op kamers gaan 
wonen en de overige thuiswonenden 
hebben ook plannen om op eigen benen 
te staan. Voor de beide oudste dochters 
is Wijnjewoude ook de ideale plek om 

hun kinderen op te laten groeien. Ik ben 
dan ook een trotse beppe van zes 
kleinkinderen, die ik regelmatig zie en 
waarmee ik graag knuffel. Met enige 
regelmaat komen ze dan ook langs, om 
een spelletje te spelen of samen een 
boekje te lezen. 
 
Ik heb goede herinneringen aan 
Wijnjewoude. Vanaf mijn vijftiende ging 
ik met vriendinnen vanuit Bakkeveen 
naar de “Treffer” aan de Merkebuorren, 
een ontmoetingsplek in Wijnjewoude 
voor de jeugd. Ook staken we vaak 
even bij het café aan, destijds in beheer 
van familie Hessels. De jeugd trof elkaar 
vaak bij de Freulevijver of bij de 
Sângatten. Wijnjewoude leverde mij 
toen en nu ook nog veel goede vrienden 
op. Ondertussen kabbelt het leven door, 
vaak gepaard met een lach en soms 
met een traan. Maar als er iets is, weet 
ik bij wie ik kan aankloppen. 

 
Ik heb het prima naar mijn zin hier. Ik heb een leuke fulltime baan op het planbureau van 
ZuidOostZorg. Vanwege de coronacrisis werk ik zo nu en dan thuis. Ondanks het feit 
dat we nu in een crisis zitten, gaat het leven voor mij nog relatief ‘normaal’ door. Ik tel 

mijn zegeningen en wil niet terugkijken naar wat beter 
had gekund. Ik probeer dan ook nog steeds te genieten 
van de kleine dingen in het leven.  
 
Ik wil de Bânpen doorgeven aan mijn buurtgenote, de 
actieve, lieve oppas beppe, die zich vaak belangeloos 
inzet voor activiteiten in de buurt en op school: Jannie 
Veenstra. 
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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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Bericht van uw huisarts 
Beste patiënt, 
Wij zijn terecht gekomen in een bijzondere tijd. Het Coronavirus verspreidt zich steeds 
verder en dat heeft grote gevolgen voor ons dagelijks leven. 
Graag willen wij u zo goed mogelijk informeren over wat u zelf kunt doen om het virus 
zoveel mogelijk buiten de deur te houden en de besmetting voor de mensen om u heen 
zo veel mogelijk te beperken. 
 
Voor iedereen geldt: blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: 

 
Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, koorts (temperatuur boven 38 graden) 
• U hoeft bij deze klachten niet getest te worden 
• Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft 
• U hoeft de huisarts niet te bellen 
• Bel de huisarts wel bij koorts en steeds zieker worden of steeds moeilijker ademen 

  
Voor mensen ouder dan 70 of bij patiënten met minder weerstand of een 
chronische ziekte 
 
zoals bijv. diabetes, COPD, astma, reuma, hart- en vaatziekten, nieraandoening 
 
Bel de huisarts bij koorts (of een koortsig gevoel) EN hoesten of moeilijk ademen 
 
• Ga NIET naar de huisarts toe voordat u tel. contact heeft gehad 
• Voor kinderen gelden dezelfde adviezen als voor volwassenen 
• Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:  
• Was uw handen vaak met zeep 
• Nies en hoest in uw elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes 
• Geef anderen geen hand 
 
Voor actuele informatie over het Coronavirus adviseren wij u om het NOS-journaal te 
volgen of het journaal van omroep Fryslân of de volgende websites te raadplegen: 

– www.rivm.nl 
– www.thuisarts.nl 
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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
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PPuuzzzzeell  
  

Omdat er voorlopig geen activiteiten zijn, voor jullie een puzzel in de Bân. Ieder 
ontbrekend woord betreft een Nederlandse plaatsnaam. 
 
1. De blinde vrouw kon haar huis niet uit, ze zoekt daarom een hond die haar kan …… 
2. Hij gaat voor een bever aan de kant, terwijl ik niet voor een ……… 
3. Hij zag een hert en ik een ……. 
4. Drie whisky, twee wodka, geef mij maar ……….. 
5. Niet zo strak aantrekken doe het wat ……………… 
6. Zie jij die kudde schapen daar? Ik zie geen kudde, ik zie er maar ………… 
7. Onze buurman heet Pieter Smid, even verderop woont Pieter Kok, we zitten wel in 

…….. 
8. Ik keek aandachtig naar het werk van de klompenmaker. Ik zag dat het hout ………. 
9. Volgens mij is deze natte worst een ………. 
10. Durk had met zijn hoofd in de schoorsteen gezeten. Wat is je ………….. 
11. Met mooi weer maakt Jan zijn huiswerk met zijn vriend op de dam bij de vaart. 

Daarom noemt hij die plek ………………….. 
12. De schoenen zijn niet gepoetst hoor, zei moeder Geertje, ze willen niet beter 

………. 
13. De weg is slecht begaanbaar. Je kunt niet met de auto en ook niet met de fiets. Nou 

zegt Annie: ‘dan ………..’ 
14. Hij is werkeloos en schaakt, terwijl ik ………….. 
15. Ik had vreselijk slaap en was blij dat ik in bed …………….. 
16. Ik sta versteld hoe schoon het water in dit riviertje is, wat een prachtige …………. 
17. Ik wil dit woud niet kopen, ik denk dat ik maar een ……………… 
18. Iedereen vond dat veld geweldig, maar ik vond het maar …………… 
19. Als je geen Witte Reus gebruikt wordt de was op ’t laatst ..…… 
20. Ik kom geregeld in het klooster omdat ik graag met …………………… 
21. Het keukentje is echt te klein, waar moet ik nu al mijn ………………. 
22. We gingen op de fiets door een bosrijk gebied, maar kom 

er niet weer, had gelijk een ……….. 
23. Ik mag graag naar vogels kijken maar de mooiste 

zijn de ………………. 
 

Stuur de gevonden plaatsnamen naar de redactie 
van de Bân (deban@wijnjewoude.net). De winnaar 
krijgt een leuke attentie thuisbezorgd. 
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Energie bespaarcoach 
 
Wijnjewoude droomt ervan om in 2025 energieneutraal te zijn. 
Om dat te bereiken is een ambitieuze energiecoöperatie WEN 
opgericht met 260 leden en een enthousiast 

vrijwilligersbestuur. En om die droom te realiseren, moeten alle inwoners en bedrijven 
hun steentje bijdragen aan energiebesparing en –opwekking.  
 
Wij zoeken een enthousiaste bespaarcoach die contact zoekt met de inwoners van 
Wijnjewoude en hen inspireert om met energiebesparing of -opwekking aan de slag te 
gaan. Ben jij een inspirerende persoonlijkheid, ben je communicatief sterk en heb je 
affiniteit met duurzaamheid? Help ons dan onze droom te verwezenlijken. 
 
Functieomschrijving 
Samen met de projectleiders Besparen van WEN vorm je een team dat de inwoners van 
Wijnjewoude inspireert om in actie te komen om energie te besparen. Je geeft uitvoering 
aan het actieplan, toetst de effecten en vult dit plan aan door actief op zoek te gaan naar 
aanvullende manieren om ons doel te bereiken volgens de methode van participatief 
actie onderzoek. Je maakt op allerlei denkbare manieren contact met onze 
dorpsbewoners. Dat kan zijn in de vorm van een presentatie bij een buurtvereniging, 
een spel voor de kinderen of het organiseren van een open huizen route.   
Op inhoudelijk vlak werk je samen met verschillende partners. Denk daarbij aan een 
bouwkundig adviseur, vrijwillig energiecoaches of een budgetcoach. 
 
Functie-eisen 
Je beschikt over een HBO-opleiding, bij voorkeur in de communicatie en de volgende 
competenties: 
• Zeer communicatief 
• Planmatig en methodisch  
• Reflectief  
• Resultaatgericht 
• Contactgericht 
• Samenwerken 
• Netwerken 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden een functie in een enthousiast ambitieus team waarin veel ruimte is voor veel 
eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Het betreft een functie van ongeveer 8 uur in de 
week gedurende een half jaar, in het najaar van 2020. Hierbij is ruimte om in overleg tot 
een passende invulling te komen.  
 
Stuur je reactie voor 27 mei aan info@wen.frl.  
Voor informatie kun je bellen met Rigt Bosma: tel.: 06-10416396.   
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Werkgroep Kom erbij 
 
Hoop is een lichtje in je hart, dat vandaag moed geeft en morgen 
kracht. 
 
Een klein beetje vreugde. 
 
In deze stiller dan stille Coronatijd 
hebben wij (SAMEN WIJNJEWOUDE) 
de heel oude, zieke en andere 
dorpsgenoten onder ons die het zwaar 
hebben, iets lekkers aangeboden c.q. 
door de brievenbus gedaan. Het was 
een brievenbuswaardige kaneelpof, 
gemaakt door de bakkers van Bakkerij 
Van der Molen. SAMEN 

WIJNJEWOUDE is een prachtig initiatief 
van de Vereniging Plaatselijk Belang 
Wijnjewoude, De Hervormde Gemeente, 
De Gereformeerde Kerk 
Wijnjewoude/Hemrik, Dorpssteunpunt 
Wijnjewoude en Kom erbij. Wat zijn we 
trots dat we dit met elkaar mogelijk 
maken, dat geeft een dubbel goed 
gevoel, dat we vasthouden. 

 

 
 
Ondertussen blijven we naar elkaar omkijken, en onderweg treffen we u natuurlijk graag, 
met gepaste afstand.  
 
Namens Werkgroep Kom erbij,  
Lydia Huisman. 
 
 
 
 
 

Hynstedei 6 juni afgelast 
 
Al vroeg in het jaar was het bestuur van de Hynstedei voorbereidingen aan het treffen 
om op 6 juni weer een gezellige Hynstedei te organiseren. Helaas zal ook de Hynstedei 
dit jaar niet doorgaan wegens de coronamaatregelen, maar we hopen het volgend jaar 
weer te kunnen laten plaatsvinden. Graag willen wij daarom via deze weg iedereen 
bedanken die heeft geholpen. Ook de sponsors willen wij bedanken, omdat het zonder 
hen bijna onmogelijk is deze dag te organiseren. Wij wensen iedereen namens het 
bestuur van de Hynstedei alle gezondheid toe en hopelijk zien wij jullie volgend jaar 
weer. 
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Oorlogsverhalen mei 2020 
 
Veel dingen gaan nu anders dan we gedacht hadden, toch zal de datum van 4 en 5 mei niet 
onopgemerkt voorbijgaan. Maar misschien is de dodenherdenking nog indrukwekkender en 
raakt het herdenken van 75 jaar vrijheid ons meer dan anders. Een paar oude documenten 
uit de oorlogstijd zijn de aanleiding tot dit verhaal. Het geeft een beeld van het laatste en 
zwaarste deel van de oorlog. Gedeeltelijk gaan we terug naar eerdere verhalen van 
dorpsgenoten. 

 
Fokke Stoker vertelde 
mij in 2005 hoe zijn 
leven veranderde na 
deze oproep in de 
kranten; mannen 
vanaf 18 tot 45 jaar 
moesten zich melden 
bij de Duitse bezetter 
voor de arbeidsinzet 
in Duitsland. Er werd 
mooi voorgespiegeld 
dat mannen 
werkzaam in de 
landbouw vrijstelling 
konden krijgen. In 
overleg met de boer 
waar hij werkte leek 
dit een goede optie. 
Daarvoor moest men 
zich melden in 
Heerenveen. Hij ging 
met nog enkele 
mannen naar 
Heerenveen en kreeg 
het vrijstellingsbewijs. 
Korte tijd later 
beseften ze hoe dom 
ze geweest waren. De 
Duitsers hadden nu 
hun namen en 
gegevens in handen, 
die op het 
gemeentehuis in 
Beetsterzwaag uit 
voorzorg allemaal 
vernietigd waren. 
 

 
Zijn onderduikersbestaan begon toen hij van P. Veenstra te horen kreeg: “Fokke de Duitsers 
zoeken je”. Hij verdween naar Donkerbroek. Achter in een stuk heide werd een hol in de 
grond gemaakt met daarin wat stro en oude dekens waar drie jonge mannen de nachten 
doorbrachten, als het rustig was hielpen ze de boeren. Tot op een nacht een vreselijk 
onweer losbrak en hun schuilplaats vol liep met water en modder, al hun kleren en dekens 
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werden drijfnat en de drie mannen steenkoud. Het is dan een week voor kerst 1944. Na wat 
wikken en wegen namen ze het besluit. “Het komt, sa ’t komt, we geane nei hûs”. Dan vallen 
ze in handen van de Grune Polizei. Via de politiecel in Oosterwolde komen ze in de 
gevangenis in Leeuwarden. Na 3½ week werden de gevangenen in veewagens op transport 
gesteld naar Duitsland. Ze kwamen in het kamp van Willemshaven. Het leven was er 
vreselijk, velen (waaronder zijn vriend) werden ziek en stierven. Fokke overleeft en komt via 
de haven van Delfzijl weer in eigen land. Op 19 april is hij in zijn gevangenispak weer terug 
in ons dorp. Na 4½ maand is hij 50 kg lichter, zeer zwak en zit onder de luizen en vlooien. 
 

Het verzet kende de streken van de vijand 
en waarschuwde de bevolking met het 
verspreiden van deze prent. 
 
 
 
 
 
In veel boerderijen en huizen maakten de 
mensen schuilplaatsen. Maar zich veilig 
voelen deed men nergens. Op afgelegen 
plekken in de bossen of in de verlaten heide 
groeven ze holen, om bij razzia’s zich daarin 
te verschuilen. Op verschillende plekken in 
ons dorp zijn die kuilen nog te zien. Veel 

mannen uit Duurswàld en Wijnjeterp vluchten bij onraad en razzia’s naar de Hege Heide 
waar ze in de afgelegen boerderij van Alle de Boer een schuilplaats vonden. Soms kwamen 
hier ook nog Joodse onderduikers bij. Werd het hier ook te gevaarlijk dan sliep men nachts 
in een hol op de heide. Het dak van dat hol bestond uit planken met daarop zoden. Wanneer 
er meerdere mannen binnen zaten werd het er soms zo benauwd dat het dak toch weer 
open moest. 
 
Vlak bij de Wijnterper sluis werd door 
Pieter Hielkema en Wieger Sikkema een 
hol gegraven in het ondoordringbare 
struikgewas vol met bramenstruiken 
brandnetels. In de zomer was het er 
snikheet en wemelde het van de adders. 
Dan waren Wieger en Pieter de hele dag 
bezig met het dood knuppelen ervan. Om 
de tijd te doden werd er veel gelezen. Op 
een andere plek maakte men bezems van 
berkentakken en beschikten ze over een 
spinnewiel. Met de zakken wol van de 
boeren kon men met spinnen nog een 
centje verdienen. Vaak wisselde de 
samenstelling en het aantal van de 
onderduikers. Waar de mensen het meest 
naar uitkeken waren de berichten van 
radio Oranje en het verzet. 
 
Na de wapendropping bij de Poostweg is 
het verzet druk bezig om wapens en 
munitie snel en veilig onder te brengen. 

Niemand van de jonge mannen had 
verstand van wapens behalve Pieter 
Hielkema, hij had voor de oorlog nog in 
het Nederlandse leger gediend. Hij leert 
de mannen hoe je een wapen in elkaar 
zet en geeft schietinstructie in hun hol 
achter de feart. 
 
Vlak voor de bevrijding komen Pieter en 
Wieger weer uit hun schuilplaats en 
nemen deel aan de Binnenlandse 
Strijdkrachten. In hun blauwe overalls met 
BS op de mouw zetten ze zich in om de 
opmars van de Canadezen te bevorderen.  
 
In Ureterp komt het op 14 april tot een 
treffen met een groep bewapende Duitse 
militairen. Er ontploffen Duitse granaten 
en er werden pantservuisten afgeschoten. 
Er werd hevig geschoten en er vallen 
gewonden en doden. De BS wijkt voor 
zoveel geweld. 
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woensdag

0516 745 020

Jubbega & Donkerbroek

Specialist op het gebied van:

Bel vrijblijvend naar onze praktijk 

in Jubbega of Donkerbroek.

Of kom gerust langs, 

wij staan u graag te woord!

Behandeling aan huis 

is ook mogelijk.

- Fysiotherapie

- Sportfysiotherapie

- Manuele therapie, 

- Beweegprogramma's

- Diëtetiek.
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De Duitsers lieten de door de BS gevangen genomen collaborateurs bij Gorter weer vrij. Die 
zoeken samen met drie Duitsers een goed heenkomen. De Canadezen hebben op de 
Mouneleane het lawaai al gehoord en trekken schietend het dorp binnen. Dan geven 26 
Duitsers en 4 landwachters zich over. De Duitse soldaten die met de collaborateurs naar 
een boerderij waren gevlucht werden gevangen genomen. 

 
Op de Weibuorren is het 
een chaos. Dode paarden, 
gesneuvelde mannen en 
vele kreunende gewonden 
en vernielde gebouwen 
Onder de BS’ers zijn A.de 
Jager, J.L. van der Broek, 
Jan Welfing en J.Visser om 
het leven gekomen. Ook 4 
Duitsers sneuvelen hier. 
De volgende dag viert men 
de bevrijding, iedereen is 
dolblij maar er is ook veel 
verdriet te verwerken. 
 
Annie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Van het dorpssteunpunt 
 
Het sociale leven ligt stil en dat blijft de komende periode ook zo. Daardoor missen veel 
mensen de dagelijkse contacten. Ze spreken of zien dan bijna niemand. Terwijl ze zich 
alleen of soms zelfs angstig voelen. Of gewoon de behoefte hebben om hun verhaal 
kwijt te kunnen.  
 
Door mee te doen aan een telefooncirkel spreekt u dagelijks in ieder geval twee andere 
mensen. Iemand belt u en u belt zelf iemand. U belt elkaar om te horen hoe het gaat en 
om een luisterend oor te bieden. Kent u iemand die mee wil doen of wilt u zelf 
meedoen?  
 
Meer informatie vindt u op www.opsterland.nl/corona.  
 
Telefoonnummer van het dorpssteunpunt: 06-12 548 683 
 
Appie de Haan                         Aldert Voolstra 
Martje Seefat                           Joop Witlox 
Grietzen van der Woude          Alie Blaauwbroek 
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Nieuws van het dorpsfeest 
 
We zagen het al een tijdje aankomen en hoopten tegen beter weten in dat er misschien 
toch nog een kansje was. 
 
Maar deze week kwam dan toch de definitieve duidelijkheid…geen dorpsfeest in 2020. 
Helaas, maar natuurlijk staat de gezondheid van al onze dorpsgenoten voorop. 
De komende tijd zullen we inventariseren hoe en wat we gaan verschuiven en hoe we 
invulling gaan geven aan het jubileum in 2021.  
 
Voor nu kunnen we alleen maar zeggen: blijf gezond, zorg voor elkaar en geniet van de 
kleine dingen! 
 
 
 
 

Tennisbaan weer open voor kinderen en jeugd 
 
Onze regering heeft weer voorzichtige stapjes gezet om 
sporten weer een beetje mogelijk te maken. Voor de tennisclub 
Weningewalde betekent dit dat kinderen t/m 12 jaar weer - 
onder begeleiding - mogen spelen en dat de jeugd t/m 18 jaar 
ook weer mag tennissen. De kantine blijft nog wel dicht. 
  

De kinderen die zich hebben opgegeven voor lessen, kunnen een paar weken les 
krijgen in Drachten, van onze trainer Tom Vink. Dit kan op de woensdag (vanaf 15.50 
uur). Hij heeft deze groep hierover per e-mail een bericht gestuurd. 
De voorjaarscompetities zijn uitgesteld tot na de zomervakantie en beginnen in week 37. 
Als je (nog) niet lid bent en je bent nog geen 19 jaar, mag je in deze periode – samen 
met een of meerdere kinderen die wel lid zijn - ook op de baan om een balletje te slaan. 
Dan kun je kijken of je tennissen leuk vindt. 
 
Natuurlijk, het is een eerste beginnetje. Ook wij willen graag dat de banen weer 
helemaal opengaan en we volop kunnen tennissen. Misschien vanaf 20 mei? Wie weet. 
 
Geert van der Veen 
Namens het bestuur 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
In verband met de coronacrisis kunnen deze maand geen diensten in de kerk bezocht 
worden. Wilt u of jij een dienst meekijken, kijk dan op: 
https://hervormdegemeentewijnjewoude.nl/kerkdiensten/. Hier wordt elke zondag een 
dienst uitgezonden. 
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Kinderopvang 
 
Intussen weten we dat op 11 mei de kinderopvang (dagopvang en peutergroepen) weer 
open mogen. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee! De opstart vraagt een goede 
voorbereiding nu we moeten leven en werken in de 1,5 meter samenleving. De 1,5 
meter geldt gelukkig niet voor de kinderen in de opvang, echter wel voor de ouders, 
verzorgers en medewerkers. Dit vraagt om een aanpassing in gedrag en soms ook in de 
ruimte. 
 
Als kinderopvang wil je graag met 
ouders een overdracht doen zowel aan 
het begin als aan het eind van de 
opvang. Bij de start gaan ouders mee in 
de ruimte en starten samen met hun 
kind een spel. Aan het eind van de dag 
of ochtend komt de ouder ook op de 
groep en kan het kind laten zien wat 
hij/zij gedaan heeft. Deze dingen 
kunnen nu helaas niet. Ouders mogen 
niet op de groep komen en de 
overdrachten houden we kort. In de 
noodopvang gaat dit goed, er is een 
beperkt aantal kinderen en hierdoor ook 
ouders. Straks vanaf 11 mei als alle 
kinderen weer mogen komen, wordt dit 
eerst wel lastig. Veel kinderen zijn twee 
maanden niet geweest en moeten eerst 

echt weer wennen. Dit is voor ons 
allemaal lastig; kind, ouder en 
kinderopvang. Op dit moment zijn we 
druk bezig om dit goed voor te bereiden 
om straks vanaf 11 mei alle kinderen 
weer te kunnen ontvangen.   
 
De basisscholen gaan vanaf 11 mei 
open op een aangepaste manier. De 
BSO gaat deze aanpassing volgen en 
blijft daarnaast beschikbaar voor 
noodopvang. Voor de officiële informatie 
van de overheid bekijk onderstaande 
link. 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2020/04/21/basisscholen-en-
kinderopvang-vanaf-11-mei-aangepast-
open.  

 
Noodopvang 
Tot 11 mei blijft de noodopvang van kracht en wordt de ouderbijdrage door de overheid 
vergoed. Na 11 mei blijft noodopvang beschikbaar voor ouders die werken in vitale 
delen in de samenleving. De noodopvang is voor bestaande klanten maar ook voor 
ouders die nu geen klant zijn. Weet u iemand die noodopvang nodig heeft, laat het ons 
weten. Noodopvang is er 24 uur 7 dagen in de week voor die ouder(s) die werkzaam 
is/zijn in de vitale sector of voor ouders waar de problemen binnen het gezin spelen.  
Heeft u opvang nodig? Informeer wat wij voor u kunnen betekenen. We zijn bereikbaar 
op de mail: kinderopvangesther@outlook.com. Telefonisch of app 06-30283189. 
 
Leuke leestip: de Digitale Voorleestas 
Lees mee vanuit onze Digitale Voorleestas met 
prentenboeken & doe-, zing-, speel- en praatopdrachtjes. 
Samen lezen was nog nooit zo leuk! Ga actief aan de slag 
met je kind aan de hand van een mooi prentenboek. 
https://www.bzof.nl/jeugd/de-digitale-voorleestas.html  
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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

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl
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Hoe werkt het? 
Ben je door je eigen prentenboeken heen en is de Bibliotheek nog steeds dicht? 
Hieronder vind je elke week nieuwe prentenboeken in de Digitale Voorleestas. Klik op 
de afbeelding van het boek. Zo wordt er een document geopend. Hierin staat een link 
naar het online prentenboek. Ook staan hier kleine opdrachten bij het verhaal die je 
samen met je kind kunt doen. Zo maak je samen lezen nog leuker! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 mei 2020, herdenken en vieren  
75 jaar bevrijding (5) 

 
Feest zonder feest 
Op bijna alle terreinen gooit het coronavirus roet in het eten. In de vorige Bân hebben 
wij u moeten berichten dat alle feestactiviteiten in verband met het vieren van 75 jaar 
bevrijding zijn afgelast. Dus geen feestactiviteiten, maar nog steeds wel een 
gedenkwaardige en te vieren dag. 
 
75 jaar na de bevrijding van de oorlog wonen we nog steeds in een vrij en welvarend 
land. Ook met de huidige crisis kunnen we ons ervan bewust zijn dat we door die 
vrijheid, welvaart en welzijn weerbaar en krachtig zijn. 
 
We kunnen dan wellicht niet gezamenlijk feest vieren zoals we van plan waren, we 
kunnen wel aandacht besteden aan 75 jaar bevrijding door massaal te vlaggen op 4 en 
5 mei, zodat we toch onze gevoelens kenbaar kunnen maken. Ons comité roept dan 
ook op om dit te doen. 
 
Daarnaast zijn de dagen van 4 en 5 mei ook dagen van bezinning die in kleine kring, 
zelfs in een anderhalve meter samenleving, beleefd kunnen worden. 
Ondanks de moeilijke omstandigheden wensen wij u een fijne bevrijdingsdag. 
 
Comité Wijnjewoude 75 jaar bevrijding 
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Waarom zijn Klein Groningers zo boos (of vreemd ;-)? 
 
Op Klein Groningen merken we dat dorpsgenoten soms anders tegen ons aankijken of het 
een beetje vreemd vinden en dat we vragen krijgen waarom we zo reageren, waarom lijken 
we zo boos? 
Nou, er speelt best wel wat op Klein Groningen dat direct invloed heeft op waar we wonen 
en hoe we wonen, werken, slapen, tuinieren, mekaar tegen komen op straat in de buurt, 
spelen …..  
 
Oude melkfabriek / SWA 
Het begon allemaal 10 jaar geleden. 
Eigenlijk nog eerder maar 10 jaar geleden 
werd het concreet. We gingen aan de slag 
in ontwerpateliers om onze buurt opnieuw 
te ontwerpen. Het leek erop dat de lelijke 
oude melkfabriek eraf zou gaan. De 
fabriek is gesloopt en we hebben er een 
mooie speeltuin voor terug gekregen met 
de SWA erbij. Vanwege de aanlegsteiger 
in de Turfroute wilde de provincie dat er 
een sanitaire voorziening zou komen. De 
gemeente moest iets bouwen zodat de 
(deels beschermde) vleermuizen uit de 
oude fabriek konden terugkeren naar 
dezelfde plek. Bovendien wilde de 
gemeente graag dat de voorziening ook 
beschikbaar zou zijn voor wandelaars en 
fietsers. Vanuit de buurt wilden we graag 
een locatie om mekaar te treffen. Dit alles 
kwam samen in de SWA, de Slecht Weer 

Accommodatie. De plek waar 
bootjesvaarders, fietsers en wandelaars 
even kunnen schuilen, naar het toilet 
kunnen en een kopje koffie of thee 
drinken. Natuurlijk wil iedereen graag dat 
dit rendabel zou worden. Alleen hebben 
we ook afgesproken dat de SWA niet mag 
concurreren met het dorp en het 
achterland, met De Swingel, Bakkerij Van 
der Molen, het café, De Stripe enz. Daar 
waren en zijn we het helemaal mee eens. 
Op 15 mei dit jaar zouden we dan 
eindelijk de officiële opening hebben van 
speeltuin en SWA, maar er moet nog wel 
wat water door de Turfroute voordat het 
eindelijk zover is. De laatste loodjes 
wegen zwaar. Samen met de gemeente 
proberen we eruit te komen. Plaatselijk 
Belang zit hier o.a. ook bij aan tafel en het 
is niet altijd even gemakkelijk voor de 
Klein Groningers.  

 
Geen zonnepanelen voor Klein Groningers en nu een zonneveld 
Op en rond het terrein van de oude RWZI komen zonnepanelen zodat we via WEN 
duurzame energie kunnen opwekken. Een aantal jaren daarvoor konden dorpsgenoten uit 
het dorp zelf zonnepanelen kopen met een subsidie. Op Klein Groningen waren hier ook 
geïnteresseerden voor. Helaas kwam Klein Groningen er niet voor in aanmerking. 
Vervolgens blijken er opeens concrete plannen voor een heel zonneveld aan alle kanten van 
de oude RWZI en daarmee direct achter de huizen. Dit ging te snel en te ver. We voelden 
ons overvallen en waren er niet in gekend. Gelukkig zijn we hier goed uitgekomen met WEN, 
we waren het weer eens, want ook wij willen meewerken aan een Duurzaam Wijnjewoude. 
Het zonneveld werd kleiner en het bosje naast de RWZI blijft intact. Maar het was een 
onderwerp dat even volop de aandacht had op de buurt. 
 
Verkeersveiligheid 
Dit is zo’n onderwerp waar we al heel veel mee bezig zijn geweest de laatste jaren. En dit 
geldt zowel voor de straat Klein Groningen als de afwaardering van de oude N381 naar de 
Opper Haudmare. Voor de straat Klein Groningen tot aan de brug zijn we eruit gekomen met 
de gemeente. Daar liggen nu klinkers, drempels en een druppel om de snelheid van het 
verkeer omlaag te brengen. Vooral ook omdat de kinderen op straat spelen en de kinderen 
aan de ene kant van de buurt wonen en de speeltuin aan de andere kant van de weg ligt. 
Het is immers geen doorgaande weg, maar ligt in de buurt. Gelukkig hebben we ook een 
stoep gekregen.  
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De verkeersveiligheid van de oude N381 
naar de gemeentelijke weg Opper 
Haudmare is nog een grote zorg. Het 
verkeer rijdt hier hard. Overdag en vooral 
’s avonds en ’s nachts gaat het eigenlijk 
meestal te hard. Toen we hier destijds 
over in gesprek waren met de provincie 
hebben we hier elke keer aandacht voor 
gevraagd. Elke inloopbijeenkomst, 
inspreekavond en gesprek binnen de 
projectgroep. De provincie bood ons maar 
één maatregel aan: een drempel van 18 
cm erbovenop. Vanuit de buurt zeiden we 
dat de weg juist verlaagd moest worden 
en niet verhoogd. Na 4 lagen asfalt op 
elkaar was de weg erg hoog komen te 
liggen. Dit zag je heel duidelijk aan de 
huizen direct aan de weg. Pas toen de 
provincie langs kwam en we gezamenlijk 
aan de weg stonden zag je hun hoofden 
schuin gaan en begrepen ze dat een 
meter verschil tussen de weg en de buurt 
te groot was om nog eens te verhogen 

met een drempel van 18 cm. De weg is 
uiteindelijk zoveel mogelijk verlaagd en 
opgeschoven. Wat we vanuit de buurt 
graag wilden, waren wegversmallingen of 
een slinger bij binnenrijden van het 
buurtschap om de snelheid eruit te halen. 
De gemeente gaf aan dat ze dit niet 
deden in Opsterland. Alle andere 
alternatieven die we aandroegen hadden 
ook altijd wel weer een reden waarom het 
niet kon. Bovendien gaf de provincie aan 
dat er schanskorven zouden komen die 
een snelheidsverlagend effect zouden 
hebben en dat het verkeer uit de richting 
Haulerwijk/Waskemeer via Donkerbroek 
naar de nieuwe N381 zou gaan. Op Klein 
Groningen hadden we hier een hard hoofd 
in en dat bleek helaas de waarheid. Het 
verkeer vanaf de Leidijk richting A7 en 
Drachten rijdt gewoon via Klein Groningen 
en omdat het dagelijks forenzenverkeer is, 
weten ze precies hoe hard ze kunnen en 
dat is veel harder dan 60 km/u. 

 
Met de provincie (in bijzijn van de gemeente) hadden we afgesproken dat we het eerst 
zouden aanzien en als het een probleem was dat we er later opnieuw naar zouden kunnen 
kijken. We moesten eerst geduld hebben hoe het zou uitpakken als iedereen aan de nieuwe 
situatie gewend was, inclusief achterland tot aan de werkzaamheden in Ureterp aan toe. Dat 
het een probleem is, dat zien, horen en weten we inmiddels allemaal. Plaatselijk Belang en 
de gemeente gaven vervolgens aan om mee te doen aan de werkgroep vanuit het dorp want 
er waren nog twee locaties waar het verkeer een probleem was. Met toch wel een beetje het 
gevoel te hebben dat we opnieuw aan het lijntje gehouden werden, dat we weer geduld 
moesten hebben, gingen we aan de slag in de werkgroep. Twee jaar en drie buurtgenoten 
later besloot de werkgroep om op twee van de drie locaties maatregelen te nemen, maar 
niet op Klein Groningen. Dit was ronduit teleurstellend om het mild te noemen. Eind vorig 
jaar hebben we vanuit de buurt contact gezocht met Plaatselijk Belang en de gemeente. 
Plaatselijk Belang gaf aan de buurt te steunen maar dan moest de buurt het voortouw 
nemen. Alleen wil de gemeente het liefst samenwerken met Plaatselijk Belang. De 
gemeente geeft vooralsnog niet thuis, er ligt een mail van ons met drie mogelijke 
oplossingen. Er ligt ook een verzoek van ons bij Plaatselijk Belang met wie we dit gaan 
oppakken… 
 
En nu lezen we dat de Merkebuorren twee wegversmallingen krijgt – waar wij al vanaf het 
begin om vragen. Kan iemand ons uitleggen waarom het daar wel kan en niet op de Opper 
Haudmare? 
 
Mestvergister 
Tot slot de mestvergister. De laatste weken slapen velen slecht op Klein Groningen. Er 
dreigt een mestvergister naast de buurt gebouwd te worden. Dit houdt in dat er minimaal 
twaalf keer vrachtwagens naar toe gaan rijden en weer terug. Deels door de buurt. Zes 
dagen per week, dus bijna elke dag, altijd. Daar waar we zoveel moeite hebben gedaan om 
het verkeer minder te laten worden en minder hard te laten rijden. 
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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

 

 

Wolverlei 5   9241 ER  Wijnjewoude Tel.: 06 - 23 67 77 46

info@hofsteebouw.nl                         www.hofsteebouw.nl

Tjalling Harkeswei 90
9241 HM Wijnjewoude

T: 06 11 43 51 67 / 06 16 93 69 52
M: jelmer@kraanverhuurjposthumus.info

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 
- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes
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Het is doodstil op de buurt, vooral ’s 
avonds en ’s nachts – krijgen we daar een 
continue bromtoon voor terug van 
machines die de mest verwarmen tot een 
uur lang op 70 graden Celsius? Afgezien 
van het geluid van de vrachtwagens en 
het overpompen van de mest naar en uit 
de vergister. Hoe is het met de geur? Als 
de wind verkeerd staat, kunnen we dan 
nog buiten zitten, kan de was nog buiten 
hangen en wat als er geen wind is of wat 
als dat niet uitmaakt. Zorgen. Heeft een 
mestvergister invloed op onze 
gezondheid, op de waarde van onze 
huizen… Zo’n mestvergister kan alleen uit 
met subsidie, wat gebeurt er als deze 
subsidie stopt na twaalf jaar. Stopt de 
vergister? Wordt deze verkocht omdat ie 
er toch al staat, wordt het dan een 
biovergister met nog meer stank en nog 
meer overlast? En wat dan… Zoals te 
lezen is in de artikelen van WEN proberen 

we samen met WEN, KNHF en Arcadis 
oplossingen te vinden, iedereen uit het 
dorp is uitgenodigd om daarbij aan te 
haken. 
 
Daarom is Klein Groningen zo boos 
Omdat dit allemaal speelt en we het 
gevoel hebben dat er niet of maar deels 
naar ons geluisterd wordt, daarom 
reageren we zoals we reageren en dat is 
soms misschien vreemd. Het buurtbestuur 
heeft het druk. Hoe zou u het vinden als 
het niet meer gaat over de barbecue, het 
bowlen of de viswedstrijd, maar over al 
die andere onderwerpen. Hoe zou u zich 
voelen? U wilt toch ook kunnen slapen 
met het raam open en op een zonnige 
dag in de tuin blijven zitten en mekaar 
spreken bij de speeltuin waar de kinderen 
veilig kunnen bewegen op straat met 
skelters en allerlei soorten skateboards 
(en dat zijn er veel tegenwoordig)… 

 
We ploeteren op Klein Groningen om dit allemaal het hoofd te bieden en op een zo goed 
mogelijke manier voor alles en iedereen te doen. We hopen dat hier in het dorp begrip voor 
is. 
 
Met hartelijke groeten van de Klein Groningers, 
Namens de buurtvereniging,  
Marga Oosterveld 
 
En oh ja vanuit de buurt hebben we ook ja gezegd tegen de telefoonmast die op het terrein 
van WEN komt te staan. Hier krijgt WEN een aardige jaarlijkse vergoeding voor en ondanks 
allerlei gedachten over bv. straling, straks ook met 5G, hebben we hier ja tegen gezegd want 
ook op Klein Groningen willen we graag dat Wijnjewoude Energie Neutraal kan worden maar 
dan wel zo dat niet alleen de lusten maar ook de lasten gelijk verdeeld worden over het hele 
dorp. 
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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 
 
De Swingel is nog steeds gesloten vanwege de Coronacrisis. Zodra de autoriteiten 
groen licht geven gaat de Swingel weer open, en hervatten wij alle activiteiten als 
vanouds. Let daarbij op onze website. 
 
Op de achtergrond is er nog wel sprake 
van enige activiteiten, meer bestuurlijk 
van aard. Langzamerhand krijgt de 
fitnessruimte gestalte. Zodra het kan, en 
zo mogelijk in de volgende Bân, zullen 
wij u uitgebreid informeren over alle 
fitnessmogelijkheden, de 
openingstijden, de spelregels en de 
kosten van deelname. Als we naar de 
inrichting kijken van de ruimte zoals het 
er nu bij staat kan straks een ieder 
gebruik maken van allerlei 
fitnessapparatuur van cardio, 
crosstrainers en krachttraining. 
 
Het bestuur beraadt zich nog op de 
situatie na de coronacrisis. We gaan 

ervan uit dat de situatie erna anders zal 
zijn dan ervoor. Wat dit onder meer 
betekent voor de behoefte van ons dorp 
aan activiteiten in de Swingel weten we 
nog niet. Niet uit te sluiten is dat er nog 
zomeractiviteiten worden ontwikkeld in 
het geval veel inwoners niet op vakantie 
kunnen of gaan. Daarbij zal er  met 
name aandacht zijn voor 
jeugdactiviteiten. 
 
Hoewel in de afgelopen en komende 
maanden een aantal activiteiten niet zijn 
door gegaan, is er eerder sprake van 
uitstel dan afstel. Dat geldt met name 
van ons openingsfeest. U hoort hier 
meer over. 

 
Alex van der Meer, namens bestuur dorpshuis Wijnjewoude 
 
 
 
 
 

Prikbord 
 

In verband met alle 
maatregelen rondom het 
corona virus wordt er dit jaar 
GEEN ODV Bosloop 
georganiseerd.  

De jaarlijkse bloemenmarkt van het koor  
op de zaterdag voor Moederdag kan dit 
jaar helaas niet doorgaan. 

 
Toch wensen we alle moeders  
een fleurige moederdag. 
 
Looft den Heer Wijnjewoude 
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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. 
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OP HET EiND

www.drukkerijpool.nl  -  06 57 58 43 54  -  www.opheteind.nl

KKuuiikkeennss  iinn  hheett  llaanndd,,  ppooeess  iinn  ddee  mmaanndd!!  
DDeezzee  ssllooggaann  oonnddeerrsstteeuunn  iikk  vvaann  hhaarrttee..  JJiijj  ooookk??

wwwwww..ppooeessiinnddeemmaanndd..nnll  

Kuikens in het land, poes in de mand. Met deze slogan roep ik, net als andere 

natuurorganisaties en agrarische collectieven in Fryslân, kattenbezitters op hun huisdier 

's nachts binnen te houden. Dat is in het voorjaar nodig omdat weidevogelkuikens het 

slachtoffer worden van onze huisdieren. Bekijk het filmpje met Emiel en Gurbe.


