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Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

(0516)  48 10 17
06 - 55 17 83 59

roelofdejong@freeler.nl
www.dejongautosenmachines.nl Roelof de Jong

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

HM Haarmode Wijnjewoude

Een afspraak maken doet u telefonische:
0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Openingstijden:
    Ma. 13:00 – 17:30
    Di.    8:30 – 12:00 13:00 – 17:30
    Wo. 13:00 – 20:00
    Do.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30
    Vr.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30
    Za.      Gesloten

Pedicure- en Manuele praktijk
Alma van der Meulen
Professionele voetverzorging

Diabetische - reumatische voet
Manuele therapie
Voetreflexologie
Ook bij u thuis

Behandeling volgens afspraak
0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36
9241 GL  Wijnjewoude

Kinderen/jongeren met een beperking!!
- tijdelijk verblijf
- logeerhuis
- dagopvang

Merkebuorren 90  -  9241 GH Wijnjewoude
T:0516-480507  -  Stichtingaetb.nl

- dagbesteding voor jongeren 
die buiten  het werkcircuit vallen. 

Wij zijn op zoek naar eenvoudige 
werkzaamheden voor de dag 
besteding in de vorm van 
'tafel' werkzaamheden.

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

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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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 4 juli 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 27 juni 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 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Het allesbeheersende virus lijkt op z’n retour en ook als redactie kunnen we weer rond 
de tafel zitten voor het maandelijks samenstellen van onze dorpskrant. Om alle regeltjes 
en voorschriften die ontstaan zijn de afgelopen tijd op te volgen en uit te voeren, zal wel 
wat moeite kosten. Net als het oplossen van de Nederlandse plaatsnamenpuzzel in de 
vorige Bân, die ook voor nogal wat hoofdbrekens heeft gezorgd. Al met al is en was er 
de afgelopen maanden steeds voldoende aanbod van kopij om ons blad te vullen.  
 
We gaan ervan uit dat vanaf nu er weer meer activiteiten gemeld zullen worden voor de 
agenda van vooral beginnend in september. Het volgende juli nummer is de laatste voor 
de zomervakantie. 
 
Veel leesplezier gewenst. 
De redactie 
 
Oproep: 
We hebben nog één Bân te gaan voor de zomerperiode en dat is de Bân van juli. Wie 
van de jongeren wil een stukje schrijven over de beleving van de afgelopen maanden: 
geen school, geen sociale contacten, geen stage, niet reizen en op stap gaan en noem 
maar op. Gaf dit veel stress of was het eigenlijk wel rustig. Kun je het zelf niet schrijven 
maar heb je wel een verhaal neem dan contact op met Klaske van de redactie.  

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“Opper  

Haudmar(e)grieten” 
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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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Klein Groningen 
In de afgelopen Bân was een stuk te lezen namens de inwoners van Klein Groningen. In 
dit stuk werd uiteengezet waarom Klein Groningers zo boos (of vreemd) zijn. Wij nemen 
deze gevoelens uiteraard serieus, al zijn er inhoudelijk een aantal zaken waar PB zich 
niet in herkent. Om die reden hebben wij contact met hen gezocht en zal er begin juni 
een afspraak plaatsvinden tussen afvaardigingen van PB en Klein Groningen. Wij hopen 
op een constructief gesprek en gaan er van uit dat de uitkomsten hiervan terug te lezen 
zullen zijn in de volgende Bân. 
 
Herbestrating Merkebuorren-oost 
Zoals je wellicht heeft gezien is er met het plaatsen van de poortconstructie ook een 
deel van de Merkebuorren-oost herstraat. Deze werkzaamheden zijn stopgezet omdat 
dit niet gebeurde op de manier die PB met de gemeente had afgesproken. Op voorstel 
van de werkgroep Verkeer en Veiligheid had PB de gemeente gevraagd het stuk van de 
kern tot de kruising met Ald Duerswâld opnieuw te bestraten in keperverband omdat dit 
aanzienlijk minder geluidsoverlast met zich meebrengt. Vanuit de gemeente heeft PB nu 
de schriftelijke toezegging dat het stuk volgend jaar of uiterlijk 2022 opnieuw zal worden 
bestraat. 
 
Uitstel plannen Wâldhûs 
De bewoners van het Wâldhûs hebben onlangs een brief ontvangen van Elkien met 
betrekking tot de voorgenomen renovatie werkzaamheden. Na een lang voorbereiding-
traject waren alle partijen blij dat er eindelijk concrete plannen voor de renovatie waren. 
Vanwege het coronavirus en de kwetsbaarheid van de bewoners wordt er geen risico 
genomen en zijn de werkzaamheden uitgesteld tot 2021, mits het dan weer verantwoord 
is om met de werkzaamheden te beginnen.  
 
Contributie inning  
Er is op dit moment nog door weinig leden contributie overgemaakt. De inning van de 
contributie zullen wij voorlopig niet huis-aan-huis doen en daarom wij willen je vragen 
om dit jaar zelf de contributie (€ 7,50) 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 initiatieven die 
wat levendigheid in ons dorp kunnen brengen ondersteunen. 
 
Voorlopig zal er geen spreekuur zijn voorafgaand aan de PB vergadering. PB blijft 
uiteraard bereikbaar via onderstaande kanalen. 
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WEN Stap voor Stap 
 
 

Warmte van de Mienskip 
Op de voorpagina van De Leeuwarder Courant van 25 mei 
stond dat bijna 7 op de 10 Friezen vindt dat we het gebruik 
van fossiele brandstoffen moeten verminderen om de 
klimaatverandering te stoppen. Maar om alle woningen in 
2050 aardgasvrij te hebben, dat vindt 50% veel te ambitieus. Want, is dat wel betaalbaar 
voor iedereen? En zijn er wel goede alternatieven voor alles elektrisch verwarmen? 
 
Voor Wijnjewoude luidt het antwoord nadrukkelijk JA!  
In ons dorp en ook in veel andere plattelandsdorpen, kunnen we onze huizen gewoon 
blijven verwarmen met gas. Maar dan wel duurzaam gas uit de mienskip. 
 
Hoe zou dat kunnen?  
Door te roeien met de riemen die wij hebben. En die riemen dat zijn onze koeien. Als we 
hun mest, voordat het wordt uitgereden, eerst vergisten, dan kunnen we met het gas dat 
er uit komt, onze huizen verwarmen. Zo simpel is het. 
En laten nou de meeste Wijnjewoudster veehouders hiervoor graag hun mest ‘uitlenen’ 
zodat alle dorpsgenoten er in de toekomst warmpjes, voordelig en duurzaam bijzitten. 
 
Is het bewezen dat het kan? 
Technisch ja. Het vergisten van koeienmest gebeurt al op een paar grote boerderijen 
met meer dan 250 koeien. Maar, vaak zie je dat ze er ook ander biologisch materiaal bij 
doen, bijvoorbeeld groene resten. Dat verhoogt weliswaar de gasopbrengst maar levert 
dikwijls stank en andere problemen op. 
De mono-vergisting waar WEN plannen voor heeft en waarbij meerdere boeren 
uitsluitend hun pure rundveemest centraal in een coöperatieve vergister laten 
verwerken, dat wordt nog nergens gedaan. En daarmee is het plan van WEN dus uniek. 
Niet raar voor een provinciaal pilotdorp in de energietransitie. 
 
Wat zijn de voordelen voor Wijnjewoude? 
- het groene gas uit koeienmest is gelijk aan aardgas. Je kunt gewoon je cv-ketel 

houden; 
- je hoeft niet te investeren in dure elektrische verwarming; 
- de gasleidingen in de grond worden niet afgeschreven maar blijven gewoon in 

gebruik; 
- er hoeven geen nieuwe leidingen (voor elektriciteit of een warmtenet) worden 

aangelegd; 
- de boeren krijgen een tweede rol als warmteproducent en verdienen iets extra’s; 
- er ontstaat nieuwe lokale werkgelegenheid;  
- het dorp wordt voor haar warmtevoorziening onafhankelijk van grote bedrijven of 

andere (onbetrouwbare) landen en  
- de opbrengsten komen ten goede aan het dorp!  
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En de nadelen? 
Daarover buigt zich momenteel een werkgroep Leefbaarheid, onder onafhankelijk 
voorzitterschap en met technische deskundigheid van Arcadis. De werkgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van buurtvereniging Klein Groningen en WEN, maar helaas niet van 
actiegroep Westkant. Half juni hopen we van Klein Groningen de conclusies te horen. 
Een installatie bestaat uit enkele mestsilo’s, zoals die op bijna ieder boerenerf te zien 
zijn. Alleen dan zijn ze wat groter van doorsnee, iets hoger en zit er een bol dak op.  
 
Groengas uit de eigen mienskip 
Wie weet, misschien blijkt groengas uit eigen rundveemest wel het meest logische 
warmte-alternatief voor Wijnjewoude. Duurzaam, voordelig en sociaal.  
 
Meebeslissen 
Het onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau, waaruit we citeerden, geeft ook aan 
dat mensen willen meebeslissen over de energietransitie. Laat dat in Wijnjewoude nou 
precies de bedoeling zijn!  
Daarom zijn er al meerdere informatieavonden gehouden en is de werkgroep 
Leefomgeving ingesteld. En dat is nog maar het begin. Dus blijf betrokken en praat mee!  
Samen maken we Wijnjewoude energieneutraal. 
 
Stand van zaken Proeftuin bijdrage 
Er zijn 71 aanvragen ingediend voor de rijksbijdrage Proeftuin Aardgasvrije Wijken. 
Daarvan worden 25 gehonoreerd. Rond 1 oktober hopen we te weten of Wijnjewoude 
tot de gelukkigen behoort. Spannend! 
Het betreft een bijdrage van 4 miljoen euro, die bedoeld is voor de verdere 
verduurzaming van alle huizen en andere gebouwen in Wijnjewoude.  
 
Maar eerst besparen 
Want hoe minder we verbruiken, hoe voordeliger het is. Daarom zijn we op zoek naar 
mensen die onze dorpsgenoten willen ondersteunen bij hun besparingsplannen. 
Er zijn drie sollicitanten voor de functie van Bespaarcoach en er hebben zich al twee 
Wijnjewoudsters gemeld als vrijwillig energiecoach. Lijkt dat jou ook leuk, neem dan 
even contact op met Rigt Bosma (06-10416396) of stuur een mailtje aan info@wen.frl 
 
Tweede Postcoderoos Project (pcr) 
De eerste belangstellende voor een volgend pcr project heeft zich al weer gemeld. Net 
als bij het eerste zonneproject op het dak van zorgboerderij de Twa Bûken, is dit je kans 
om groene stroom van je eigen zonnepanelen te gebruiken, ook als je die niet op je 
eigen dak kunt hebben. Kijk maar eens op www.wen.frl/postcoderoosproject of bel met 
Jac Pluis (0627065487). 
 
Geen WEN nieuwsbrief ontvangen? 
Hoor jij bij de 30% huishoudens in Wijnjewoude die lid zijn van WEN, dan krijg je bijna 
maandelijks een nieuwsbrief in je mail. Nooit gezien? Check dan je spambox/ongewenst 
en zorg dat mails van WEN niet langer als ongewenst behandeld worden. Zo hoef je 
niets te missen. 
Ben je nog geen lid? Je kunt je heel simpel aanmelden op www.wen.frl 
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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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           Werkgroep Kom erbij 
 

 
 

Coronadate: We proberen onze schaduwen te laten zoenen. 
Loesje. 

 
Caring, support, courage en warm thoughts.... 
 
Zorgzaamheid, ondersteuning, moed en warme gedachten. 
Op initiatief van Vereniging Plaatselijk Belang Wijnjewoude kregen alle dorpsgenoten in 
het kader van Samen Wijnjewoude een bloemige kaart in onze brievenbussen. Een 
kaart met de boodschap om mee te denken over hoe nu verder op weg naar het 
NIEUWE samen, en tegelijk een kaart om door te sturen naar die ander verderop om 
ons allemaal, door het zaaien, vele fleurige momenten te geven in deze Coronazomer. 
Laten we zaaien!! 
Laten we meedenken!! 
SAMEN WIJNJEWOUDE is een prachtig initiatief van de Vereniging Plaatselijk Belang 
Wijnjewoude, De Hervormde Gemeente, De Gereformeerde Kerk Wijnjewoude/Hemrik, 
Dorpssteunpunt Wijnjewoude en Werkgroep Kom erbij. 
 
Het NIEUWE samen, in de breedste zin. 
 
Samenzijn wordt vanaf nu helemaal anders. De leden van Werkgroep Kom erbij mogen 
elkaar gelukkig weer zien en spreken, aan een hele grote tafel, om te gaan 
brainstormen over deze nieuwe weg die we moeten inslaan. 
U hoort van ons! 
 
Ondanks Corona, wensen wij (Jelle, Grietje, Auckjen, Alie, Lenie en 
Lydia) u een prachtige zomer vol mooie momenten want: alles is op 
loopafstand, als je maar genoeg tijd hebt (Steven Wright). 
 
Ondertussen blijven we naar elkaar omkijken, en treffen we u graag op gepaste afstand. 
Voor vragen of ideeën, bel gerust met Alie, 0516-481307 of Lydia, 06-37552518. 
 
Namens werkgroep Kom erbij,  
Lydia Huisman. 

 
Solar powerbank  

voor winnaar junior Energie Quiz 
 

Op de achterkant van deze Bân staat een Energie Quiz voor 
kinderen van ca 8 – 12 jaar. 

Onder de deelnemers wordt een solar powerbank verloot. 
Doe mee en maak kans op je eigen gratis oplader! 
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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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Bloemenactie World Servants Wijnjewoude 
 

Vanuit actiegroep Wijnjewoude verkopen wij ‘’hanging baskets’’ om onze reis en de 
bouw in Myanmar te gaan bekostigen. Deze baskets zijn voorzien van een 
waterreservoir.  
In samenwerking met tuincentrum Wiebe Wesstra uit Haulerwijk kunt u onderstaande bij 
ons bestellen: 
 

➢ Kleine hanging basket 
(nummer 1 & 2) van 23 cm 
hoog,  
1 stuk voor €8,00,- 
2 stuks voor €15,00,- 
   

 
 
➢ Grote hanging basket 

(nummer 3 & 4) van 28 cm 
hoog,  
1 stuk voor €12,50,- 
 
 

 
Op zaterdag 20 juni worden alle 
bestellingen bij u thuisbezorgd. 
Contante betalingen worden op 
gepaste afstand gedaan.  
U kunt de planten uiterlijk tot 
maandag 15 juni bestellen, op de 
volgende manier: 
Bestellingen onder vermelding van 
naam, adres, plantnummer en de 
hoeveelheden. 
Via een contante betaling, een mail 
naar ws.wijnjewoude@gmail.com 
Via een tikkie, een whatsapp naar 
06-55052048 (Myrthe de Boer). 
 
Wilt u meer over ons project te weten komen? Dan kunt u een kijkje nemen op onze 
facebookpagina World Servants Wijnjewoude of op onze actie pagina 
geef.ws/wijnjewoude 
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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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Trip Brazilië 
 
Voorlopig geen vooruitzicht op een nieuw reisavontuur. Tijd om even terug te blikken en 
na te genieten van een trip door Brazilië. Het grootste land van Latijns-Amerika en groot 
dat is het. Nederland kan er 203 maal in. 
 
Salvador de Bahia was de kustplaats 
van aankomst en is een stad met mooie 
gebouwen en de invloed van ooit de 
Portugezen met heel veel blauw 
tegelwerk valt op. Deze stad en de 
Portugese hoofdstad Lissabon lijken op 
elkaar. In de buurt is een centrum van 
opfok en bescherming van zeedieren 
met als hoofdzaak grote kleurrijke 
zeeschildpadden. Dit was een mooie 
bezienswaardigheid en onderbreking 
van het verblijf in een stad wat niet echt 
mijn ding is. 
Het vertrek naar Manaus, de stad die 
midden in het Amazonegebied ligt was 
zeer welkom en de eerste kennismaking 
varend op een boot met een van de 
grootste rivieren ter wereld geweldig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het echte avontuur begon de volgende 
dag met een lange trektocht door het 
Amazonegebied aan boord van een 
kano met buitenboordmotor. Deze 
bracht ons via vele riviertjes en 
waterpartijen die vol stonden met 
bomen naar een hoger gelegen 
verblijfplaats waar we drie nachten 
zouden verblijven. Een beetje primitief 
allemaal maar mooi aangelegd op de 
rand van water en oerwoud. Veel 
vogelgeluiden maar door de dichte 
begroeiing waren de vogels moeilijk te 
spotten. Toch veel gezien van de kleine 
Kolibries tot de grote soorten Gieren, 
Reigers, Arenden en Toekans. Heel 

bijzonder was wel de ontdekking 
overdag van een Nachtzwaluw die 
dankzij zijn schutkleur tussen de 
bladeren door ons niet opgemerkt werd. 
Onze onmisbare gids zag hem dus wel 
evenals de enorme Spin die in een hol 
in de grond zijn onderdak had.  
 
De mogelijkheid werd geboden om een 
nacht in het oerwoud door te brengen 
en te slapen in een hangmat. 
Aanvankelijk hadden acht van onze 
reisgroep bestaande uit elf personen 
zich hiervoor aangemeld. Er was echter 
nogal wat zelfredzaamheid aan 
verbonden en daardoor haakten er acht 
af. Met ons drieën en de gids gingen we 
dit avontuur aan en trokken die middag 
rond drie uur het oerwoud in beladen 
met hangmat, wat verse kippenbouten, 
rijst, water en een metalen emmertje. 
Na twee uur dwalen kwamen we aan bij 
een plek waar een vuurtje gestookt kon 
worden en de bomen voor het uitzoeken 
waren om de hangmat tussen te 
spannen. Houtsprokkelen en onze gids 
zocht geschikte grote bladeren om een 
handig etensbord van te maken. Een 
lepel snijden uit een stammetje terwijl de 
rijst gekookt en de kippenbouten boven 
het vuur op een rastertje lagen te garen. 
Dit was het echte oerwoud 
kampeergevoel. Zo was het licht en zo 
was het donker. Met de gids gingen we 
voor het eten nog een eindje dieper het 
bos in en toen we onze zaklampen 
moesten doven was het echt, je zag 
geen hand voor ogen. Alleen geluiden 
om je heen, een koor van kwakende 
kikkers, brullende apen, soms vlakbij en 
dan weer veraf, een heel bijzondere 
ervaring. De rijst en de kip smaakten 
voortreffelijk en vervolgens in het 
flakkerende licht van het vuurtje de 
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ingang van klamboe en hangmat 
opzoeken en proberen wat te slapen 
wat wonderwel lukte. Geen lange nacht 
met de brulapen die dichtbij waren 
geweest volgens mijn twee reisgenotes. 
In de vroege morgen toen de maan door 
het bladerdak scheen was het een lust 
voor het oog om naar boven te staren. 
Een mooie ervaring rijker keerden we 
terug naar ons basiskamp. 
Na nog een bezoek per kano aan een 
kleine dorpsgemeenschap midden in dit 
Amazonegebied, waar nog geleefd werd 
van en in de natuur namen we afscheid 
en gingen terug naar Minaus. 
 
Vandaar vertrokken we van noord 
Brazilië naar het midden, de Pantanal, 
ook een bijzonder gebied dat een heel 
groot moeras is. Maar het was er 
gortdroog rondom de grote boerderij 
waar ons verblijf was. Ook hier zeer 
afgelegen en maar een paar uur ’s 
avonds elektriciteit via een aggregaat. 
Rondom de boerderij die op een heuvel 
stond was het leemachtige grond waar 
grote tractorsporen en diepe afdrukken 
van koeienpoten zaten. Op de 
boerenkar achter de tractor die ons van 
de openbare weg haalde was het flink 
door elkaar rammelen eerst wel lollig 
maar na een dik uur hobbelen wist je de 
achtergrond van ieder wel zo’n beetje. 
De oorzaak van die onvlakke 
ondergrond was normaal zei onze boer 
tractorchauffeur. Het is hier nu de droge 
tijd maar over een dikke maand, in 
november dan gaat het hier drie 
maanden regenen en staat de boerderij 
op een eiland. Alles staat onder water 
en de koeien, een vleesras, voelen zich 
daarin thuis en scharrelen hun kost 
overdag op komen ’s nachts bij de 
boerderij op het droge. 
De dieren en vooral vogelwereld was 
hier geweldig en ze waren meestal goed 
zichtbaar. In een nabijgelegen rivier 
varend in een bootje kwam je ogen 
tekort om allerlei soorten IJsvogels, 
Reigers, Papegaaien en Parkieten te 

spotten. Langs de oever en in het water 
knotsen van Otters die zich lieten zien. 
Op het land vele spitse 
termietenheuvels die schijnbaar ook 
tegen het water bestand zijn. Vlak bij de 
boerderij was een sompige poel waar 
een paar Alligators in leefden die met 
wat vlees op de wal gelokt konden 
worden. Neusapen en Capibara’s, de 
grote broers van de muskusratten lieten 
zich ‘s avonds ook zien. 

Helaas de bijzondere miereneter die 
hier wel voorkomt hebben we niet 
gezien. 
Het vroege opstaan en een eind lopen 
werd beloond met het zien van een 
drietal grote toekans die met hun gele 
onbehouwen snavels druk doende 
waren bessen on/of noten te pikken 
boven in een boom. Om deze dieren te 
zien en te beleven in hun natuurlijke 
omgeving maakt zo’n reis de moeite 
waard. Ook de lange dagtocht, eerst per 
auto en daarna per boot naar het 
laagste punt van de Pantanal waar nog 
veel water was in rivieren en plassen 
was de moeite meer dan waard.          
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Dit was de zogenaamde Jaguar spotten 
excursie. Deze Panter is het grootste 
roofdier van Zuid-Amerika en het is altijd 
afwachten of je ze te zien krijgt. We 
hadden geluk door een te zien die door 
een andere boot was ontdekt. Als een 
grote kat lag deze aan de rand van het 
water tussen de bomen lui te wezen en 
vond het kennelijk geen probleem dat er 
vele foto’s geknipt werden. Een tweede 
zagen we vanaf onze boot de rivier over 
zwemmen en de wal op klauteren en 
ook deze konden we nog een poosje 
volgen. Zelfs op de terugreis naar de 
boerderij zagen we er nog een. Naast 
het al zeer geslaagde Jaguar spotten 
was het een rijke dag aan 
waarnemingen van heel veel vogels in 
allerlei soorten zoals Ibissen meerdere 
soorten Ooievaars, Reigers, IJsvogels 
en roofvogels. Hele families Capibara’s 
waarvan de jongen een gewilde prooi 
zijn voor de hier levende wurgslang de 
Anaconda die we dankzij onze 
bootsman konden zien, opgerold in een 
holte in de steile rivieroever. Ook kleine 
krokodillen, de Kaaimannen waren 
overal volop te zien. Alweer een zeer 
geslaagde dag en eigenlijk met 
weemoed moesten we dit 
onherbergzame oord de volgende dag 
alweer verlaten. Op naar de drukkere en 
lawaaiige omgeving van de volgende 
stad Cuiabá. 
 
Van hieruit was het volgende doel in het 
zuiden, Braziliaans grootste toeristische 
trekpleister de watervallen van Foz do 
Iquaçu. Een indrukwekkend 
natuurwonder van een wirwar van 275 
watervallen over een grote oppervlakte. 
Van een hoogvlakte komt uit alle 
richtingen een voortdurende stroom 
water en stort dan bijna 80 meter naar 
beneden. Van alle kanten kon je de 
watervallen bekijken via loopbruggen 
per boot er zo dicht mogelijk er onder 
varen en per helikopter vanuit de lucht. 
Een spektakel in alle opzichten en een 

drukte van belang maar na twee dagen 
wel klaar voor een nieuwe belevenis. 

Op naar Ouro Preto een voormalig 
mijnstadje gelegen op een berg, dus 
allemaal steile straten met vele 
prachtige gebouwen en een dertiental 
kerken. Markten te over en een bezoek 
aan en in een voormalige goudmijn was 
een mooie ervaring evenals de kleurrijk 
geklede mensen. Deze stad was de 
tussenstop naar de stad van Brazilië, 
Rio de Janairo, ‘k vind het mooi dat ik 
daar geweest ben, maar meer ook niet. 
We troffen het niet echt want het was 
die twee dagen geen strandweer en het 
roemruchte Copacabana strand lag er 
wat verlaten bij en de Suikerbroodberg 
was in nevelen gehuld. Een bezoek aan 
en in een van vele krottenwijken die zich 
positief ontwikkelde om een betere 
leefomgeving te creëren gaf wel stof tot 
nadenken.  
Een volgend letterlijk en figuurlijk 
hoogtepunt was het bezoek aan het 
grote Christusbeeld. Daar naar toe was 
de kunst om dit vroeg in de morgen te 
doen en toen was het er al een drukte 
van belang. Goed georganiseerd met 
speciale bussen reed het af en aan om 
dit wonder te aanschouwen. Uit de verte 
gezien is het mooier dan vlakbij.  
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Een gouden toeristische greep is het 
geweest van de bedenker van dit 
fenomeen. 
 
Paraty was de laatste 
overnachtingsplaats in Brazilië, een 
mooi gelegen havenstadje met ook 
alweer de zichtbare invloeden van de 
Portugezen. De hobbelige straten 
bestonden uit natuurstenen die ooit 
vanuit Portugal per schip naar hier zijn 
gebracht. De stenen dienden als ballast 
voor de anders lege schepen en die 
voeren daarna terug naar Lissabon 
volgeladen met Goud, Zilver en andere     
kostbaarheden, toen ruim voorhanden in 
Brazilië. 

 
Vanuit deze plaats was er nog 
gelegenheid om een Kolibrie kolonie te 
bezoeken. Vele soorten van deze kleine 
kleurrijke vogeltjes waren druk in de 
weer om voldoende honingdrankjes op 
te zuigen via hun naald dunne 
snaveltjes hangend in de lucht als 
acrobaten dankzij hun onnavolgbare 
snelle vleugelslag. 
Een vaartocht op de laatste dag langs 
de mooie eilandjes onder ideale 
weersomstandigheden was een mooie 
ontspannen afsluiting van het Brazilië 
avontuur. 
 

 
Durk 

Een kijkje achter de voordeur tijdens COVID-19 
Van zelfstandige student – terug naar huis 
Opgegroeid buiten Wijnjewoude woon ik inmiddels al zeven jaar in verschillende steden 
waaronder Leiden. Drie maanden geleden bestond mijn leven voornamelijk uit colleges 
volgen, in de bibliotheek mijn scriptie schrijven, in dezelfde bibliotheek veel pauzes 
nemen en koffiedrinken met vriendinnen en andere dingen zoals sporten (ik zit bij Panic, 
de ultimate frisbee club van Leiden) en naar de Haagse markt gaan om heel veel 
groente, fruit, en stof te kopen. 

En opeens zat ik in Wijnjewoude met mijn ouders én met mijn zus. Dit is vooral bijzonder 
omdat ik vaak de enige ben die in Nederland woont (alhoewel ik er ook wel bekend om 
sta om af en toe er tussenuit te knijpen). U raadt het al, dit had iets te doen met de nieuwe 
realiteit van Covid-19. Mijn zus was teruggevlogen uit de Filippijnen en aangezien ik 
vlakbij Schiphol woon en geen zin had om in mijn kleine studentenkamertje in quarantaine 
te moeten ben ik meteen maar meegereden naar Wijnjewoude. 
 
De eerstvolgende maandag was de persconferentie van Mark Rutte waarin werd 
aangekondigd dat we in een ‘intelligente lockdown’ zouden gaan, gelukkig geen volledige 
lockdown maar alsnog wel een spannende tijd voor iedereen. Hoe hebben wij deze tijd 
beleefd? In het begin moesten we weer even aan elkaar wennen, maar dat ging eigenlijk 
vrij snel voorbij en het was gauw weer als vanouds. Voor mijn zus is er een werkplek 
ingericht en voor mij een studieplek waar we een groot deel van de tijd doorbrengen. 
 
Ondanks dat dit hele onzekere en toch ook wel zware tijden zijn, zeker voor de mensen 
die direct zijn geraakt door de situatie, zij het economisch dan wel medisch, vind ik het 
ook een hele bijzondere tijd. Geen van ons vieren had gedacht dat wij ooit nog zoveel tijd 
met elkaar zouden doorbrengen. Of dat ik ooit nog zoveel tijd in Wijnjewoude door zou 
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brengen. Alhoewel ik merk dat ik toch echt wel een stadsmens ben geworden geniet ik 
ook heel erg van de rust en de natuur van hier.   

         -Stella Meerman 
 
Van de Filipijnen – naar Nederland  
Vorig jaar juli ben ik een nieuw avontuur aangegaan en ben ik in een vliegtuig gestapt 
naar een voor mij nog onbekend land; de Filipijnen. Ik werkte toen al twee en een half jaar 
voor het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag en ik heb bijzondere landen en projecten 
mogen bezoeken. Vorig jaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging en vertrok ik dan ook 
met ontzettend veel zin - en een beetje spanning - voor anderhalf jaar naar de Filipijnen 
om een prachtig project te implementeren. Niemand, en ook ik niet, had toen kunnen 
bedenken dat deze corona pandemie zou uitbreken, waardoor alles op z’n kop zou staan. 
 
Veel mensen kennen de Filipijnen van de idyllische eilanden met witte stranden en 
helderblauwe zee. De Filipijnen is echter ook het op twee na kwetsbaarste land ter wereld 
voor rampen. Stormen, overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, en droogte 
teisteren de Filipijnen gedurende het hele jaar. Daarnaast is er een groot verschil tussen 
rijk en arm en is er een enorme trek naar de stad: ruim de helft van de Filipijnse populatie 
(meer dan 100 miljoen!) leeft in een stedelijk gebied.  
 
Samen met 4 andere Nederlandse organisaties implementeert het Nederlandse Rode 
Kruis een project om de bevolking in de Filipijnen weerbaarder te maken tegen deze 
rampen en te zorgen dat de gemeenschappen beter voorbereid zijn op de toekomst, 
genoeg inkomsten hebben en in harmonie leven met de natuur. Vanaf juli 2019 leid ik dit 
project in de Filipijnen en heb ik met eigen ogen de moeilijke omstandigheden, maar ook 
juist de veerkracht van de mensen gezien.  
 
Sinds begin januari zijn de eerste corona patiënten in de Filipijnen geregistreerd. Het virus 
heeft zich sinds januari verder verspreid en vanaf maart zijn er strenge maatregelen 
ingevoerd. Met veel pijn in mijn hart is er in maart dan ook de keuze gemaakt om tijdelijk 
terug te keren naar Nederland. Vanuit Wijnjewoude werk ik nu dagelijks om te zorgen dat 
de gemeenschappen de hulp krijgen die echt nodig is tijdens deze pandemie. Waar het 
corona virus al een enorme impact heeft op Nederland, heeft het virus in de Filipijnen de 
potentie om voor een langdurige ramp te zorgen. Hoe test je een populatie van meer dan 
100 miljoen verspreid over 7100 eilanden op corona? Hoe zorg je ervoor dat een virus 
zich niet verder verspreidt in steden van meer dan 15 miljoen mensen? Hoe zie je erop 
toe dat mensen genoeg inkomen hebben als ze hun banen verliezen door corona? Wat 
doe je als er tijdens de lockdown een orkaan over de Filipijnen trekt waardoor iedereen in 
evacuatie centra moet schuilen?  
 
Waar mogelijk, help ik het Rode Kruis nu met het leveren van noodhulp; van zeep, schoon 
water en voedselpakketten in de lokale gemeenschappen tot genoeg corona test 
capaciteit in de hoofdstad Manila. Tegelijkertijd moet niet worden onderschat wat de 
langdurige effecten van corona zullen zijn in de Filipijnen en moeten we ervoor blijven 
waken dat ook op lange termijn deze gemeenschappen weerbaar blijven tegen de 
aankomende droogte, orkanen en overstromingen.  

-Joséphine Meerman 
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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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Geef de pen door 
 
Immie dankjewel voor de Bân pen! 
 
Ik ben Jannie Veenstra, dochter van Piet en Hennie Hofstra. 
 
Wij woonden bij de Compagnonsfeart waar mijn ouders een kruideniers- 
zaak hadden. Ik ben daar samen met mijn broer opgegroeid, dat was 
een mooie fijne tijd. Toen had je nog strenge winters en dan kon je op de vaart 
schaatsen, wat wij dan ook deden tot 's avonds laat. Pake Jelle werkte ook bij ons in de 
winkel, hij bond mij de schaatsen onder en zette mij dan op het ijs. 
 
Wij gingen altijd op de fiets naar school, 
deze stond eerst nog op de Weinterp. Ik 
weet nog dat pake mij op de fiets 
tegemoet kwam want het regende zo! 
Na mijn schooltijd ging ik thuis in de 
winkel werken. Wij verkochten losse 
stroop wat in een ijzeren ton/vat zat. De 
klanten brachten dan een leeg 
stroopblik en dat deed ik dan vol met 
een grote houten lepel. Zomers liep het 
zo van de lepel af, maar winters was het 
heel stijf. Die houten "stroop" lepel heb 
ik nog . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In die tijd was het heel normaal dat het 
boodschappenboekje van de klanten 
thuis werd opgehaald. Samen met pake 
zochten we de boodschappen bij elkaar 
en dan bracht heit de boodschappen bij 
de klanten thuis.  
In februari waren altijd veel toneel- 
uitvoeringen in de "leffertshutte", hier 
gingen wij dan ook regelmatig heen. Dat 
was in die tijd een hoogtepunt, anders 
was er niet veel te doen, dus alle 
vriendinnen waren hier dan ook en 
hadden we hele gezellige avonden.                                                                
De "leffertshutte" stond op Weinterp, 
deze is later afgebrand. 
De kruisweg in Marum gingen we ook 
veel naar toe, mijn heit bracht ons dan 
en reden vaak met iemand anders mee 
terug.  
In 1973 ben ik met Oene getrouwd en 
zijn we op de te Nijenhuiswei gaan 
wonen, wat nu de Welfingstrjitte heet. 
Tot 1994 hebben we tegenover de 
Gielgoerde/it Twaspan gewoond, 
daarna zijn we 7 huizen verderop gaan 
wonen. We wonen dan ook al 46 jaar 
met plezier op de Welfingstrjiitte!  
Wij hebben drie kinderen gekregen, 
Hennie, Pieter en Sietske. Hennie en 
Sietske wonen met hun gezinnen ook in 
Wijnjewoude en Pieter woont met zijn 
gezin in Bakkeveen. 
 
In 1984 zijn we begonnen met het 
loonbedrijf Gebr. Veenstra, samen met 
Oene zijn broer. Dit was een druk 
bestaan, waar ik de planning van deed. 
Als ’s zomers de weerberichten van 
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12.30 uur op de radio waren geweest, 
kon ik wel bij de telefoon blijven zitten! 
Als het mooi weer werd moest er 
gekuild of geperst worden, maar o wee 
als er regen voorspeld werd, dan moest 
alles haasje repje aan de kant. Maar wat 
hebben we hiervan genoten, een mooie 
en drukke tijd! 
Pieter en Arend (onze schoonzoon) 
werkten ook in het bedrijf en ik word nu 
nog wel eens geplaagd dat het altijd een 
strakke planning was. In 1998 zijn we er 
mee gestopt en ben ik als 
huishoudelijke hulp aan de slag gegaan, 
wat ik nog steeds met plezier doe. Oene 
ging naar Gebr. Kok, maar is inmiddels 
gepensioneerd. 

We zijn een trotse pake en beppe van 7 
super lieve kleinkinderen, waar we altijd 
op gepast hebben en nu nog steeds 
doen. Alleen op de 2 oudsten van 
Hennie, die nu 17 en 15 zijn, hoeven we 
niet meer te passen.  
Mijn mem is 87 jaar en woont in de flat 
aan de te Nijenhuiswei, waar ik 
mantelzorger voor ben. Zij ziet ook 
geregeld haar klein- en 
achterkleinkinderen. 
Op dit moment zit ik nog in het bestuur 
van de buurtvereniging met een gezellig 
groepje. Mijn hobby's zijn sudoku's, 
lezen en bij mooi weer fietsen of een 
heerlijke wandeling maken. 

 
We kennen elkaar al ruim 50 jaar en daarom geef ik de pen door aan mijn vriendin Anke 
Posthumus. 
 
                                 Oplossing plaatsnamen puzzel 

 
Veel dorpsbewoners hebben meegedaan aan de puzzel. En dat geeft leuke 
antwoorden. Ik noem nr. 4 van de puzzel: drie whisky, twee wodka, geef mij maar …… 
Dit moet zijn Eenrum. Maar sommigen willen wat meer en gaven als antwoord bier en 
rum (Bierum) maar een enkeling wil nog iets meer en geeft als antwoord seks bier en 
rum (Sexbierum). 
 
Hierbij de oplossing: 
  
1. Leiden 
2. Beverwijik of Katwijk 
3. Hindelopen of Rhee 
4. Eenrum 
5. Losser 
6. Een 
7. Pieterburen 
8. Holwerd 
9. Drogeham 
10. Bolsward 
11. Leerdam of Werkendam 
12. Glimmen 

13. Lopik 
14. Werkendam 
15. Rolde 
16. Schoonebeek 
17. Boskoop 
18. Simpelveld/ Ruigeweide 
19. Goor of Grouw 
20. Monnikendam 
21. Zevenbergen/ Schaarsbergen/        
            Wijnbergen 
22. Muggenbeet 
23. Duiven 

  
De winnaar is  
Geertje de Haan 
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Roel Walda 
 
Op deze foto van rond 1915 staan ‘karrider’/bode Lieuwe Walda met naast hem zijn 
zoon Ids en zittend op de kar zoon Adriaan. De linker man met de fiets is de toekomstig 
kruidenier Haaije Loopstra van Wijnjeterp en de andere is Gerrit van der Meulen die 
toen kruidenier was op Klein Groningen. Dankzij de informatie van André Staal, die 
bevriend is met een kleindochter van die kruidenier van Klein Groningen, kon dit stukje 
historie geschreven worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten tijde van de foto woonde Lieuwe met zijn gezin in Duurswoude in een 
woudboerderijtje dat stond vlak naast de bosrand na het adres Duerswâld 6. Dat was 
niet het geboortehuis van Lieuwe, die echter wel in Duurswoude geboren is in 1875. Hij 
trouwde op 23 april 1897 met Elizabeth Catharina Casemier en zij gingen wonen in 
Ureterp. Bij de geboorte van hun oudste zoon Roel op 18 augustus 1897 was Lieuwe 
volgens de geboorteakte Stalhouder. 
Het gezin breidde zich uit tot negen kinderen, drie dochters en zes zonen waarvan er 
één maar goed drie maanden oud werd. Ze verhuisden van Ureterp naar Siegerswoude 
en daarna rond 1907 naar Duurswoude. Er waren perioden dat Lieuwe geen werk had 
zo blijkt uit een geboorteakte van een van zijn kinderen en ook dat hij een keer ziek was 
en de aangifte door de vroedvrouw werd verzorgd. 
 
In de jaren voor de Eeuwwisseling van 1800 naar 1900 werkte Lieuwe wel voor de 
adellijke familie Lyklema uit Beetsterzwaag, die hier grootgrondbezitter was. Het hele 
gebied rondom de Freulevijver, de Noorderheide genaamd, is toen ontgonnen en 
aangelegd als productiebos met Grove dennen voor de mijnbouw in Limburg en Rijshout 
voor de aanleg van dijken en landaanwinningswerken aan de kust. Later werd hij dus 
weer zelfstandig ondernemer en onderhield een bodedienst met paard en wagen naar 
Gorredijk en wellicht andere grote plaatsen in de omgeving. Ook zorgde het gezin er 
gezamenlijk voor dat de school in Duurswoude netjes en schoon onderhouden werd en 
in de winter voordat de lessen begonnen waren de grote kachels lekker warm. Lieuwe 
overleed in 1951 en zijn vrouw Elizabeth geboren in 1877 overleed in 1965. 
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De kern van dit verhaal gaat over de oudste zoon van het echtpaar Walda, Roel, die op 
ongeveer 10-jarige leeftijd in Duurswoude kwam wonen. Een ondernemend iemand is 
hij vast en zeker geweest met een avontuurlijke inslag en ruim inzicht. 
Op 27 april 1921 trouwde Roel Walda te Hylpen/Hindeloopen met Trijntje Bakker. De 
vader van Trijntje was Hotel annex pensionhouder. Roel was op dat moment kelner en 
nam toen het bedrijf van zijn schoonvader over. De advertentie die stond in de 
Leeuwarder Courant van 1922 geeft een duidelijk overzicht van de diverse activiteiten 
die Roel Walda ontplooide. Ook was hij politiek actief als gemeenteraadslid en 
wethouder voor de Vrijzinnig Democratische Bond. Toen de oorlog uitbrak was Roel 
Walda nog steeds horecaondernemer in Hylpen. Maar toen hij in 1942 weigerde het 
bord “Verboden voor Joden” voor de ingang van zijn zaak op te hangen, raakte hij zijn 
vergunning kwijt. In datzelfde jaar ontkwam hij aan een arrestatie en dook onder. Hij 
bleef actief met illegale pers, hulp aan Joden en piloten en was bij de ondergrondse 
Ordedienst. In 1943 werd Roel Walda bij exploit opgeroepen door een deurwaarder. De 
daarbij gebruikte formulering is typerend voor het bestaan van de vele illegale werkers 
destijds: ‘Roel Walda, laatst gewoond hebbende te Hindeloopen, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats binnen het Rijk…’. 
 
Na de Bevrijding werd Roel Walda hoofd materialen van de Ordedienst. Op 17 mei 1945 
meldde het Friesch Dagblad hem al als waarnemend burgemeester van Ameland. Vlak 
na het vertrek van de Duitse militairen kwam Roel Walda op Ameland aan. Per 16 
november 1945 werd de officiële benoeming tot burgemeester van Ameland een feit. 
Het jaar daarop werd Hotel Walda in Hindeloopen te koop aangeboden. Na tien jaar 
Ameland was Roel Walda nog van1955 tot 1962 burgemeester van Idaarderadeel. Hij 
overleed in 1983. 
 
Durk 
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Prikbord 
 
 
Bedankt 
Beste dorpsbewoners, 
 
We willen jullie hartelijk bedanken voor 
de hartverwarmende bezoekjes, 
kaartjes, bloemen, broodjes, gebakjes 
en de tekeningen van de kinderen die 
wij in de afgelopen spannende tijd 
hebben mogen ontvangen. Hiervoor 
onze dank.  
 
Vriendelijke groet, 
Alle bewoners van Het Wâldhûs. 
 
 
 
 
Bedankt 
Nei it ferstjerren fan ús mem en beppe 
Saakje Pool-Wijbenga 
Juffrouw Pool 
ha wij in soad kaarten, mailtsjes, appkes 
en besite ûntfongen. Dit hat ús goed 
dien. 
Tige tank dêrfoar! 
 
Famylje Pool 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bedankt 
Velen hebben met ons meegeleefd 
tijdens haar ziekte en na haar overlijden. 
 
Hartverwarmend waren de vele 
woorden van troost, de ontelbare 
hoeveelheid kaarten, de prachtige 
boeketten bloemen die we hebben 
ontvangen en indrukwekkend was de 
ereboog van onze buurtgenoten van de 
Russchenreed. 
Het heeft ons temeer doen beseffen 
hoeveel onze lieve  
Greet Posthuma Linthorst-Groen  
niet alleen voor ons, maar ook voor vele 
anderen betekend heeft. 
 
Hiervoor willen wij u heel hartelijk 
bedanken. 
Sybout, kinderen en kleinkinderen. 
 
 
 
 
Wen Quiz 
Win jij die Solar Powerbank? 
Doe mee met de junior Energie Quiz 
achterop deze Bân! 
 
 

Vanuit de hervormde kerk 
We beleven met elkaar wonderlijke tijden. Deze periode zullen we ons nog lang 
herinneren. We blijven op afstand van elkaar. Als kerkgemeenschap moesten we ons 
eveneens aanpassen. Wekenlang werden de diensten opgenomen met een handjevol 
mensen en werd er thuis meegekeken. Vanaf 1 juni komen we conform 
overheidsvoorschrift weer samen met maximaal 30 mensen per dienst. Als kerk willen 
we steeds uitnodigend zijn. Dat doen we ook nu. Onze diensten zijn te zien via 
www.kerkdienstgemist.nl (Wijnjewoude). Wanneer je binnenkort één van de 30 
aanwezigen wil zijn, dan maken we graag plek voor je. Stuur in dat geval een mail 
naar: m.vanheijningen@filternet.nl.  

Vanuit de kerk wensen we iedereen veel gezondheid, geduld en zegen toe. 
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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

 



23

Een Uitvaart met aandacht! 
 
Graag stel ik mij aan u voor.  
Ik ben Jannie van der Vaart - de Boer (1962) getrouwd en moeder van twee dochters. 
Wij wonen al jaren met veel plezier in het centraal gelegen dorp Ureterp. 
 
Wat ik altijd belangrijk vind in mijn werk, is de balans tussen de mens en het resultaat, 
tussen gevoel en verstand. Waar ik energie van krijg, is wanneer ik echt iets kan 
betekenen voor mensen en hen 'verder' kan helpen. Ik ben op zoek gegaan naar wat 
voor mij betekenisvol werk is. Ik heb besloten mijn hart te volgen en ervoor gekozen 
mijn levenservaring, mijn levenskracht en mijn persoonlijke kwaliteiten te bundelen en in 
te zetten als uitvaartbegeleider/uitvaartverzorger. 
 
Ook in mijn leven zijn er meerdere geliefde mensen geweest waar ik afscheid van moest 
nemen door de dood. Elke keer weer viel het me op, dat het goed en persoonlijk 
vormgeven van dat afscheid me zo hielp in het verwerkingsproces. Het gemis wordt er 
niet minder door, maar de goede herinnering aan dat laatste afscheid heeft me elke keer 
weer geholpen het gemis beter te dragen. Het was belangrijk daarbij mijn eigen hart en 
rituelen te volgen. Bij dit laatste afscheid doe je nog een keer recht aan diegene die je 
zo dierbaar was en er ook in gedachten nog is. Het is een ode aan iemands leven. Het 
laatste dat je voor die persoon kunt doen. En daarmee help je ook jezelf in dat moeilijke 
afscheidsproces. 
 
Een algemene opvatting is vaak, dat alles meteen geregeld moet worden. Dat is een 
misverstand, want mijn dagelijkse bezoek aan nabestaanden leert dat er in de loop van 
de dagen steeds meer vorm wordt gegeven aan het naderende afscheid. Stap voor stap 
nemen we door wat mogelijk is, zodat er weloverwogen en een goede keuze gemaakt 
kan worden. 
 
Met respect voor ieders geloof en levensvisie ben ik, als gecertificeerd uitvaartverzorger 
(Docendo), ook als u aangesloten bent bij een uitvaartvereniging of -verzekering, 
beschikbaar en inzetbaar bij het organiseren van dit afscheid. 
 
Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis die zorg en aandacht 
verdient! 
 
Door te zorgen voor de overledene, met aandacht te luisteren naar de nabestaanden  
en te handelen naar de wensen kan ik dit geven! 
 
Benieuwd waar de persoonlijke zorg en aandacht voor staat? 
Graag bespreek ik samen met u mijn persoonlijke benadering! 
 
Jannie van der Vaart Uitvaartzorg       
de Gilden 16 
9247 CX Ureterp 
tel: 0512-204144 (dag en nacht bereikbaar) 
mail: info@uitvaart-aandacht.nl 
Website: www.uitvaart-aandacht.nl 
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Rabarbercake met sinaasappel en vanille 
Het is eventjes een dingetje om deze cake te maken en je moet er goed de tijd voor 
nemen. Weeg alle ingrediënten vooraf goed af en je zult zien, dat het achteraf bekeken, 
toch wel meeviel. Deze rabarbertaart ga je zeker vaker maken; het is eigenlijk een 
kruising tussen een Franse tarte tatin en een gewone cake. Je bouwt hem namelijk op 
de kop op, maar de cake onder de rabarber blijft heerlijk zacht en luchtig. En misschien 
wel het beste van alles; onderop zit een krokante crumble! 

Voor de cake: 

• 500 gram rabarber  
• 200 + 150 gram kristalsuiker 
• 115 + 60 gram roomboter in blokjes (plus extra voor invetten van de vorm) 
• Rasp van 1/2 sinaasappel 
• Sap van 1/4 sinaasappel 
• 1 theelepel vanille-extract 
• 2 grote eieren 
• 180 gram bloem 
• 1,5 theelepel bakpoeder 
• 1/2 theelepel zout 
• 250 ml zure room 
• Rasp van 1/2 citroen 

Voor de topping: 

• 60 gram gesmolten boter 
• 60 gram bloem 
• 60 gram kristalsuiker 
• 1/4 theelepel zout 

Verwarm je oven voor op 180 graden. Snijd de rabarber heel scherp diagonaal in 
stukken van ongeveer 7 centimeter lang, zodat het snijvlak zo lang mogelijk is. Hussel 
met de 150 gram suiker en zet apart. 

Maak alvast de topping door de gesmolten boter met de suiker en bloem te mengen tot 
een soort crumble. Zet apart. 

Klop de 115 gram roomboter luchtig met de 200 gram suiker. Voeg nu de 
sinaasappelrasp en -sap en vanille-extract toe, meng goed. Klop er nu één voor één de 
eieren door, en voeg pas het tweede ei toe als de vorige volledig is opgenomen. 

Meng ondertussen in een andere kom de bloem met het bakpoeder en zout. Voeg een 
derde van het bloemmengsel toe aan het beslag en mix totdat alles is gemengd. Voeg 
de helft van de zure room toe, meng en ga zo door met de rest van de bloem en zure 
room. 
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Vet een vierkante cakevorm met een doorsnee van 22 centimeter in met boter en bedek 
met bakpapier. Verdeel hierover de 60 gram boter, de rabarber en citroenrasp. Giet het 
beslag op de rabarber en verdeel de topping erover. 

Bak de rabarbercake in 50-60 minuten gaar, totdat een satéprikker er schoon uit komt. 
Laat tien minuten afkoelen in de vorm en keer vervolgens om op een plank of 
serveerschaal. Laat verder afkoelen tot kamertemperatuur zonder vorm. Serveer 
eventueel met crème fraîche of vanille-ijs. 

Siebo 

60 jaar getrouwd 
 
Afgelopen 12 mei was het zestig jaar 
geleden dat Koop Koopstra en Gjilke van 
der Veen in het huwelijksbootje stapten en 
veehouder werden op het ouderlijk bedrijf 
van Koop op Wijnjeterp 97. Ze hielden de 
traditie in ere van de 12de mei dat er op die 
datum werd getrouwd, verhuisd en 
arbeiders een nieuwe dienstbetrekking 
begonnen bij een andere boer. 
 
Nog voor ze elkaar kenden hadden ze al 
iets gemeen. Koop zijn wieg stond in april 
1932 bij de vaart in Hemrik en die van Gjilke 
in december 1932 aan de vaart in Ureterp. 
Al voor zijn lagere schoolleeftijd verhuisde 
Koop naar Wijnjeterp aan de Bûtewei en 
Gjilke was vijf maanden toen ze inwoonster 
werd van Duurswoude. Hun lagere 
schoolonderwijs kregen ze grotendeels in 
de oorlogsjaren 1940-‘45 op de Openbare 
Lagere scholen van Wijnjeterp en van 
Duurswoude. 
 
Koop ging een jaar naar de MULO in 
Gorredijk, daarna volgde hij drie jaar onderwijs aan de HBS in Drachten en ging toen 
nog twee jaar naar de Middelbare Landbouwschool ook in Drachten. 
Gjilke vervolgde haar onderwijs aan de huishoudschool in Drachten en haalde haar 
handmelkersdiploma bij voormelker Jan Lammert Sijtsema in Wijnjeterp. 
De activiteiten in de tweelingdorpen Wijnjeterp - Duurswoude raakten na de donkere 
oorlogsjaren in een stroomversnelling. Gymnastiekvereniging LONGA werd opgericht en 
de voetbalvereniging ODV hervatte de wedstrijden. Er kwam weer een toneelvereniging 
“Nij Begjin” genaamd waar vooral Gjilke zich kon uitleven en al op jonge leeftijd haar 
rollen speelde. Bovendien was er in het café van Tjeerd Dijkstra, op de hoek van de 
Mounleane’ geregeld dansen op de zondagavond met muziek van dansorkest de 
Fleurbringers. En de jaarlijkse kermis werd ook georganiseerd door het café. Vele 
mogelijkheden voor de jeugd van toen om elkaar te treffen en beiden waren volop actief 



26

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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en stonden middenin het leven. In dit bruisende dorpsleven leerden ze elkaar kennen en 
kregen verkering. 
Na de schoolopleiding wachtte voor Koop de militaire dienstplicht, maar het meemaken 
van het zinloze oorlogsgeweld was voor hem, mede aanleiding geen soldaat te willen 
worden. Als dienstweigeraar had dat tot gevolg dat hij bijna twee jaar lang in een 
strafinrichting in Vught moest doorbrengen. Bovendien was hij voor een baan bij de 
Dienst Landbouwvoorlichting, een rijksbetrekking, uitgesloten. 
Gjilke hielp na de huishoudschool mee op de ouderlijke boerderij in Duurswoude en had 
een aantal werkhuizen waar ze meehielp in de huishouding. 
 
1960 was hun start als zelfstandig boer zijn en dat was ook het begin van de 
ruilverkaveling het Koningsdiep, waaraan verbonden een streekverbeteringsplan. In de 
commissie daarvan droeg Koop zijn steentje bij en in die zestiger jaren is er nogal wat 
veranderd in de beide dorpen die vanaf 1974 tot een dorp Wijnjewoude leidde. De 
landbouw ontwikkelde zich snel in deze jaren en melkmachines en tractoren deden 
massaal hun intrede. Het ging goed met hun boerderij en er werd een nieuwe bungalow 
gebouwd en het oude woongedeelte werd stal. Eind jaren 1980 was er weer een 
periode van een versnelde ontwikkeling in de landbouw en de zuivelfabrieken schaften 
het melkvervoer via de aloude melkbus af. 
Om nog te investeren in melkleidingen en een tank zag het paar niet zitten en ze 
besloten om te stoppen als melkveehouder en af te bouwen met wat pinkenweide. 
In 1999 verhuisden ze van Weinterp 10 naar de Dopheide 6 en genoten van veel vrije 
tijd want verveling was niet aan de orde. Veel fietstochten werden ondernomen in heel 
noord Nederland en de verschillende fietsvierdaagsen stonden vele jaren vast gepland 
op hun kalender. Waarom verre reizen ondernemen terwijl het hier toch prachtig is was 
het motto. 
 
Gjilke was een trouwe deelneemster aan de activiteiten van de plattelandsvrouwen, 
zoals het zangkoor en het volksdansen. Koop een spelletjesman bij uitstek, kaartspelen 
in groepjes thuis en bij ODV, Koetshuis in de Hemrik, café v/d Wey en in Gorredijk bij de 
Parochie en in de Skâns. Biljarten was voor hem ook een tijd vullende bezigheid. 
Gezamenlijk zijn ze meer dan 25 jaar lid geweest van de Bowlingvereniging Drachten op 
de baan bij het Van der Valk hotel. In het winterseizoen speelden ze twee avonden per 
week mee in competitieverband en hebben zelden of nooit een wedstijd gemist. 
Helaas zorgde na een tijdlang van al wat sukkelende gezondheid van Koop een 
herseninfarct op 16 december 2018 voor een breuk in hun leven. Koop verblijft 
sindsdien in verzorginstelling Stellinghaven in Oosterwolde.  
 
De Bân feliciteert het bruidspaar van harte met hun Diamanten huwelijk. 
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Massage RAAKT 
 

Gelukkig mag er weer gemasseerd worden! In deze tijd van afstand is/was de kracht 
(gebrek) van aanraking duidelijker voelbaar dan ooit. Het gaat hier om aanraking van de 
fysieke huid, ons grootste orgaan. De huid is ook het orgaan waar alles aan af te lezen 
is, van emotie tot ziek zijn. Kippenvel, zenuwen, zweten en rood worden, ik noem maar 
een paar kenmerken van onze huid. Maar in deze periode is dat kenmerk 
vooral: onaangeraakt. Zo’n ‘sociale distantie’ kan als gevolg hebben dat mensen zich 
nog eenzamer voelen en dat kan weer leiden tot ‘huidhonger’. Als je niet aangeraakt 
wordt kan dit leiden tot meer stress, sombere gevoelens en een verlaagd 
immuunsysteem. Je ervaart minder veiligheid en geborgenheid.   
 
Gelukkig mag er weer gemasseerd worden, uiteraard met inachtneming van de nodige 
maatregelen. Fijn om te horen van klanten dat ze blij waren dat het weer mogelijk was.  
Massage raakt, en meer dan alleen de huid. Afgelopen weken kwamen er bijvoorbeeld 
veel mensen langs die door het noodgedwongen thuis werken een verkeerde 
werkhouding hadden aangenomen wat leidt tot lichamelijk ongemak.  
Spanning gerelateerde klachten, zoals stress, hoofdpijn, rug-, schouder- en 
nekklachten, slechte nachtrust kunnen door een massage verlicht worden. Massage 
ontspant spieren en maakt pezen, gewrichten en spieren soepeler, en zorgt ervoor dat 
afvalstoffen het lichaam sneller verlaten. Het versterkt je immuunsysteem en je 
stressbestendigheid. Door een massage wordt in het lichaam het gelukshormoon 
oxytocine aangemaakt, het geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid.  
De kracht van aanraking is enorm! Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op 
www.massage-raakt.nl of de facebookpagina van Massage Raakt. Een afspraak kan 
gemaakt worden via de online boeken knop of via 06-37329319.   
 
Een hartelijke groet,  
Johanna Klooster (Dopheide 2 Wijnjewoude). 
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Van de kerk aan de Merkebuorren 
 
Het is bijzonder om te zien hoe snel wij ons aan kunnen passen. Geen hand meer 
geven, anderhalve meter afstand bewaren, geen kerkdiensten meer, wachten voor de 
winkel om het toegestane aantal klanten niet te overschrijden. We zijn eraan gewend. 
Op pré-corona beelden op televisie zie je mensen elkaar de hand schudden of zelfs 
omhelzen. ‘Oei..!’, denk je dan. En toch is onze situatie van nu niet normaal, hebben we 
gewoon behoefte aan meer nabijheid en sociale contacten. Het ‘nieuwe normaal’ zal 
nooit normaal worden.  
 
In de kerk lezen we geregeld verhalen, teksten over mensen die met beperkingen 
hebben te maken. Vaak zitten ze in de woestijn. Soms verblijven ze op een boot. 
Andere keren zijn ze gedeporteerd naar een ver en vreemd land. Deze situaties duren 
vaak zo lang dat die mensen geneigd zijn dit het ‘nieuwe normaal’ te gaan vinden en 
zich bij de toestand neer te leggen. Maar in die Bijbelse verhalen is er altijd een stem in 
het hart die mensen verhindert dat te doen en hen doet verlangen naar herstel, naar het 
leven zoals het is bedoeld. 
 
Zo zingen de naar Babel gedeporteerde Joden, met de woorden van Psalm 137:  
By the rivers of Babylon, there we sat down 
Yeah, we wept, when we remembered Zion 
By the rivers of Babylon, there we sat down 
Yeah, we wept, when we remembered Zion 
 
(Bij de rivieren van Babylon, daar zaten we 
Ye-eah, we huilden, toen we aan Zion (Jeruzalem) dachten 
Bij de rivieren van Babylon, daar zaten we 
Ye-eah we huilden, toen we aan Zion dachten). 
 
Zo verlangen wij er ook naar om weer te kunnen zingen, elkaar een hand te kunnen 
geven, samen koffie te kunnen drinken, gesprekken met elkaar te kunnen voeren. Tot 
die tijd zeggen wij tegen ieder die dit leest, met de woorden op de vlag vóór de kerk aan 
de Merkebuorren: ‘Houd moed, heb lief’ 
 
(Iedere zondag is er een korte online kerkdienst te beluisteren vanuit de kerk aan de 
Merkebuorren, via www.kerkomroep.nl. Via de website van de gemeente zijn een aantal 
videos met muziek, overdenking en woorden van bekende dorpsgenoten te bekijken: 
www.pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl)  
 
Met een hartelijke groet, ds. Harmen Engelsma 
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Met een hartelijke groet, ds. Harmen Engelsma 
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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 
 
Gelukkig worden de beperkingen welke voortkomen uit de corona-crisis wat verlicht. 
Daarom is de Swingel met enige uitzonderingen vanaf 2 juni 2020 weer actief. Voor 
vergaderingen en bijeenkomsten < 30 personen zijn er geen beperkingen meer. Ook 
zaken als biljarten en andere activiteiten kunnen weer worden opgepakt. Voor grotere 
bijeenkomsten en activiteiten als dansen bestaan nog beperkingen. 
Bij vragen op dit gebied kunt u contact opnemen met Klaasje van der Woude (zie 
contactgegevens hierna). 
 
In de Swingel houden we ons aan de 
bekende regels aangaande ontsmetten, 
anderhalve meter afstand en dat soort 
zaken. Aanwijzingen van de beheerder 
dienen door bezoekers te worden 
opgevolgd. 
Van elke organisatie die gebruik maakt 
van faciliteiten van de Swingel wordt 
verwacht dat deze een lijst aanlevert 
van de deelnemers aan de bijeenkomst. 
De verantwoordelijkheid voor het 
invullen van de lijst ligt bij de voorzitter 
van de bijeenkomst. Ingevulde lijsten 
moeten worden ingeleverd bij de 
beheerder (blanco nog in te vullen lijsten 
zijn verkrijgbaar bij de beheerder). 

 
In verband met de sluiting van de laatste 
maanden was de agenda tot en met juni 
leeg geveegd. Wie meent in juni 
vergaderruimte te hebben besproken of 
had gepland wordt verzocht contact op 
te nemen met Klaasje van der Woude 
(M: 06-82275591 E: k.smid@hetnet.nl). 
 
De afgelopen periode is gebruikt om de 
fitnessruimte op te knappen en in te 
richten. Helaas kan de fitnessruimte nog 
niet worden gebruikt omdat nog wordt 
gewacht op groen licht van de 
Gemeente ten aanzien van een 
omgevingsvergunning. 

 
Het bestuur houdt zich nog bezig met de vraag welke zomeractiviteiten zullen worden 
ontwikkeld. Dit ook in verband met de aanname dat voor veel mensen de 
vakantieplannen fors zijn gewijzigd. In ieder geval zal worden geprobeerd het terras bij 
de Swingel zo vaak als mogelijk open te stellen. Dus als het weer gunstig is bent u van 
harte welkom. 
 
Alex van der Meer 
 

  
 
De VVV heeft besloten de fietsavondvierdaagse niet door te laten gaan. Fietsen is 
natuurlijk prima, maar niet met grote groepen. Bij de controleposten komen veel fietsers 
bij elkaar en ondanks dat het heel goed gaat, is het Corona-virus niet weg. Ook is het 
nog steeds niet toegestaan evenementen te organiseren. Daarom slaan wij een jaartje 
over. Wij hopen dat wij in 2021 weer vier leuke fietsroutes kunnen uitzetten. 
Ook het organiseren van rommelmarkten gaat deze zomer helaas niet door. Het is 
jammer, maar ook dit schuiven wij door naar 2021. 
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Het wordt weer warmer weer! 
 
Wist je dat buren in de zomer over het algemeen meer overlast van elkaar ervaren? 
Naarmate het weer warmer wordt en men meer buiten leeft, neemt het aantal 
aanvragen voor Buurtbemiddeling toe. Het gaat hierbij om tuinproblemen, zoals 
ergernissen over achterstallig onderhoud of overhangende takken. Of om 
geluidsoverlast, zoals te hard de radio buiten aan, luidruchtige gesprekken die tot laat in 
de avond duren of schreeuwende kinderen. En vergeet niet de ergernis over 
barbecuerook die de slaapkamer binnenwaait of de schone was verpest.  
Bedenk dat overlast altijd subjectief is: als je een goede relatie hebt met je buren, ervaar 
je minder snel overlast dan wanneer de relatie niet goed is. (Je denkt bijvoorbeeld: “wat 
fijn dat die kinderen zo’n lol hebben op de trampoline” in plaats van “moeten die van 
hiernaast nou weer zo’n herrie maken!”). Ook worden ergernissen te vaak veroorzaakt, 
doordat we ervan uit gaan dat hoe wij tegen de wereld aan kijken, normaal is of omdat 
we ervan overtuigd zijn dat de ander heus wel snapt dat wij hier last van hebben en de 
conclusie trekken dat ze het dus expres doen. 
Ook lezen we vaker in de krant over ruzies en geweld, waardoor we mogelijk minder 
snel op de buren af durven stappen uit angst voor ruzie.  
 
Vanuit Buurtbemiddeling hebben we intussen veel ervaring met burenoverlast en 
zouden we iedereen willen adviseren: wacht niet te lang met ergernissen, maar maak 
het bespreekbaar. Niet op het moment dat je heel erg boos bent, maar bijvoorbeeld een 
dagje later. Geef aan wat je vervelend vindt en waarom (bijvoorbeeld: “ik heb er last van 
dat jullie tot 2 uur ’s nachts op het terras zitten, omdat ik niet kan slapen van het lawaai 
en ik om 6 uur op moet staan”), en doe een duidelijk verzoek aan de ander (“Kunnen we 
afspreken dat jullie vanaf 23.00 naar binnen gaan of zachter praten?”)   
Vind je het spannend, wil je het met iemand voorbespreken en advies of wil je hulp bij 
dit gesprek? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling: 06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 
72 20 of via buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl 
 
Buurtbemiddeling is gratis, werkt  stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt 
of kunt.  Alle informatie blijft vertrouwelijk. Soms blijken een of twee stappen al 
voldoende te zijn om een oplossing te vinden. 
 
Kijk voor voorbeelden en tips op www.problemenmetjeburen.nl  en voor een advies op 
maat op www.overlastadvies.nl   
 
 
 
 

Aanvulling vorige Bân 
 
 
De foto (terugtrekkende Duitse soldaten) geplaatst in het stukje Oorlogsverhalen mei 2020 in de 
vorige Bân is genomen in Haulerwijk. 
 
De Redactie 
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Peutergroep  
 

Op 11 mei zijn we open gegaan met de peutergroep. We zijn rustig gestart met kleinere 
groepen. Iedereen moet wennen aan de nieuwe regels. Intussen zijn we op 25 mei weer 
volledig opengegaan. Het is fijn alle kinderen weer te ontvangen en samen activiteiten te 
doen. Met het mooie weer is er een begin gemaakt met de moestuinbakken. Tot de 
zomervakantie, die dit jaar vroeg valt, staat de komende tijd in het teken van 
samenspelen, samen ontdekken.  
 
 

 
 

BSO 
 

De BSO heeft gedurende de afgelopen periode noodopvang mogen bieden. Op 11 mei 
is daar een uitbreiding bij gekomen voor de schoolgaande kinderen. De kinderen gaan 
om de dag naar school en mogen op deze dag ook naar de BSO. Daarnaast bieden we 
noodopvang. Voor iedereen best lastig waneer wel of niet maar gelukkig is het bijna 8 
juni en kunnen ook bij de BSO de deuren weer helemaal open. De kinderen vinden het 
heerlijk om weer met elkaar samen te zijn. 
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www.dejongautos.net

          

APK 

              

Onderhoud  Occasions .

Tolleane 12

9241 WH Wijnjewoude

0643997171
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Buitenleven 

 
Bij Buitenleven hebben we noodopvang mogen verzorgen voor de leeftijd van 0-4 jaar. 
Het was fijn om een bijdrage te kunnen leveren in de afgelopen bijzondere periode. Op 
11 mei mochten ook hier de deuren met aanpassingen in de regels weer open. Blij dat 
we alle kinderen weer kunnen ontvangen. Intussen hebben we een begin gemaakt met 
de buitenruimte. We zijn veel buiten met kinderen en daar geniet iedereen van! 
Sinds eind mei is onze nieuwe website online, zeker de moeite waard.   
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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. 



IInn--  eenn  vveerrkkoooopp  aallllee  mmeerrkkeenn  aauuttoo''ss,,  mmaacchhiinneess  eenn  kkllaassssiieekkeerrss

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

(0516)  48 10 17
06 - 55 17 83 59

roelofdejong@freeler.nl
www.dejongautosenmachines.nl Roelof de Jong

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

HM Haarmode Wijnjewoude

Een afspraak maken doet u telefonische:
0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Openingstijden:
    Ma. 13:00 – 17:30
    Di.    8:30 – 12:00 13:00 – 17:30
    Wo. 13:00 – 20:00
    Do.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30
    Vr.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30
    Za.      Gesloten

Pedicure- en Manuele praktijk
Alma van der Meulen
Professionele voetverzorging

Diabetische - reumatische voet
Manuele therapie
Voetreflexologie
Ook bij u thuis

Behandeling volgens afspraak
0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36
9241 GL  Wijnjewoude

Kinderen/jongeren met een beperking!!
- tijdelijk verblijf
- logeerhuis
- dagopvang

Merkebuorren 90  -  9241 GH Wijnjewoude
T:0516-480507  -  Stichtingaetb.nl

- dagbesteding voor jongeren 
die buiten  het werkcircuit vallen. 

Wij zijn op zoek naar eenvoudige 
werkzaamheden voor de dag 
besteding in de vorm van 
'tafel' werkzaamheden.

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

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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