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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 5 september 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 29 augustus 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 laatste nummer voor de vakantie van het memorabele jaar 2020 ligt voor u. 
Gelukkig blijft het de goede kant op gaan met het overwinnen van het Coronavirus, dat 
alle aandacht opslokte de afgelopen maanden. 
 
In deze Bân is al weer een bescheiden agenda te zien van dorpsactiviteiten voor de 
komende maanden. Zo vlak voor de vakantieperiode krijg je nu het gevoel dat veel 
opnieuw begint. De kans dus om slechte dingen niet opnieuw te starten en de goede 
dingen nog beter op te pakken. Wat echter voor de één goed is kan voor de ander 
slecht zijn. Veel zal wel weer als vanouds voortgezet worden. 
 
In het dorp hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan de afgelopen maanden, zoals u  
in deze Bân kunt lezen. Het aantal adverteerders die ons dorpsblad steunen is weer 
mooi op peil. Dat geeft de redactie(burger) moed.  
 
Alle geslaagde scholieren en gezien de vele vlaggen, een flink aantal, feliciteren wij met 
hun behaalde resultaat en wensen hen een goede vervolgstudie en/of werkgelegenheid. 
Iedereen een ontspannen vakantie en veel leesplezier gewenst. 
 
De redactie 

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“Hea: pakjes!” 
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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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Bestuurssamenstelling 
Zoals al eerder aangegeven zal er dit jaar geen ledenvergadering zijn waar wij de 
nieuwe bestuursleden kunnen voorstellen aan onze leden. Om als volwaardig bestuur te 
kunnen werken, stellen wij hierbij nogmaals het bestuur aan u voor. Al eerder verkozen 
waren Theo van Linde, Harry Blaauwbroek, Aline Stroetinga, Wietske Engwerda, Albert 
van der Velde en Martin de Vries. De nieuwe bestuursleden zijn Silvana Broersma, 
Tineke Dreijer en Geert van der Sluis. Wanneer u als lid gegronde bezwaren heeft tegen 
een van deze kandidaten kunt u dit via pbwijnjewoude@gmail.com kenbaar maken.  
Op deze plek willen wij Auckjen Weidema nogmaals ontzettend bedanken voor haar 
inzet de afgelopen jaren. Auckjen heeft zich zes jaar lang ingezet voor PB en heeft 
afgelopen maand afscheid genomen van het bestuur. Naast alle lopende zaken heeft ze 
zich met hart en ziel ingezet voor Kom Erbij, gelukkig zal ze dit ook blijven doen. Wij 
wensen haar veel gezondheid en geluk toe! 
 
Omrop Fryslân 
Vanwege het wegvallen van 
evenementen als het SKS heeft Omrop 
Fryslân ruimte over in haar 
programmering. Om dit in te vullen, trekt 
de omroep deze zomer de provincie in 
om vanuit verschillende dorpen een hele 
dag radio en televisie uit te zenden. Ze 
willen ook graag vanuit Wijnjewoude 
uitzenden en hebben daarom contact 
gezocht met PB. Uiteraard lijkt ons dit 
hartstikke leuk en wij hebben dan ook 
zonder twijfel onze medewerking 
toegezegd.  
 
Op 14 augustus zal er de hele dag radio 
en televisie worden gemaakt in ons 
dorp. Omrop Fryslân heeft ons 
gevraagd om te komen met suggesties 
voor interessante, bijzondere, 
historische personen en gebouwen die 
uitgelicht kunnen worden. De Omrop zal 
hieruit vervolgens een keuze maken 
welke items zij willen uitlichten die dag.  
Hebben jullie leuke suggesties? Dan 
ontvangen wij die graag op 
pbwijnjewoude@gmail.com. Omdat er 

voor 14 augustus geen nieuwe Bân 
verschijnt zullen wij jullie op de hoogte 
houden via www.wijnjewoude.net.  
 
Supermarkt 
Verderop in deze Bân kunt u een stukje 
lezen over de nieuwste ontwikkelingen 
omtrent de supermarkt. Als PB zijn wij 
blij dat een aantal inwoners van 
Wijnjewoude het pand heeft gekocht, 
waardoor het pand nu echt in 
Wijnjewoudster handen is! Uiteraard 
hopen we dat er na deze mooie stap 
snel andere mooie stappen genomen 
kunnen worden! 
 
Wegwerkzaamheden Loksleane 
Na de riolering zullen nu ook de 
parkeerplaatsen en 
snelheidsbeperkende maatregelen in de 
Loksleane worden 
aangepakt/uitgevoerd. Het gaat om het 
stuk vanaf de kruising met de Te 
Nijenhuiswei tot de dorpsgrens. De 
uitvoering hiervan zal halverwege 
september beginnen. 
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Contributie inning  
Door een aantal leden is de contributie overgemaakt terwijl zij ook een machtiging tot 
automatische incasso hadden afgegeven. Het teveel betaalde zal uiteraard weer terug 
worden gestort op de betreffende rekening. Voor degenen die de contributie (€ 7,50) 
nog willen overmaken kan dat nog altijd naar onderstaande rekening, onder vermelding 
van naam en adres. 
 
Rek. nr.:    NL89 RABO 0373 7058 91 
Ten name van:   Plaatselijk Belang Wijnjewoude 
In "Omschrijving" vermelden: Naam, straat, huisnummer en de vermelding 

"PBW contributie". 
 
Omdat nog niet alle contributie binnen is, zullen wij binnenkort de contributie contant 
komen innen aan de deur. 
 
Voorlopig zal er geen spreekuur zijn voorafgaand aan de PB vergadering. PB blijft 
uiteraard bereikbaar via onderstaande kanalen. 
 

 
 
 
 

Opruimen 
 
Afgelopen maand was er plotseling weer activiteit 
rondom en van binnen in het gebouw van de door brand 
verlaten buurtsuper, zo’n twee jaar geleden. 
Reden voor de Bân om even poolshoogte te nemen wat 
er zoal gaande is. Uit betrouwbare bron is er de 
mededeling dat een twaalftal dorpsgenoten het pand 
hebben aangekocht. 
 
Dit in de eerste plaats om de mogelijkheid te bieden in 
het dorp weer een soort buurtsuper te kunnen 
verwelkomen. Deze centrale gelegenheid is en blijft de beste plek voor een winkel. De 
huisvesting voor een winkel in het dorp is dus veilig gesteld. Het is afwachten of, hoe en 
wanneer er een ondernemend iemand gevonden wordt hier een winkelbedrijf te starten. 
 
Een tweede motief van het illustere 
twaalftal is te voorkomen dat dit gebouw 
ook verwordt tot weer een rotte kies 
erbij in ons dorp. Vandaar die 
activiteiten van de laatste tijd. Het 
aanzicht van de buitenkant knapte al op 
met behulp van de hogedrukspuit, een 
kwast verf en een heggenschaar. De 
binnenkant vergde meer inspanning. Er 
was heel wat sloopwerk nodig van 
leidingen, muren en betimmeringen. Het 

resultaat, na een veertiental avonden 
noeste spierkracht, arbeid en roetzwarte 
gezichten mag er zijn. Een ruim leeg 
gebouw wat naast een winkel nog voor 
vele andere doeleinden geschikt is. De 
toekomst zal leren wat het zal worden 
en het twaalftal loon naar werken zal 
krijgen. 
 
De Bân wenst hen daarbij alle succes. 
Durk 
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Zorgboerderij De Prikkedaem 
 
Wij zijn Tseard (32) & Grietje (33) Zonneveld. Sinds 2 december 2019 hebben wij 
samen met onze kinderen Femke (9), Jelle (7) en Marrit (4) het melkveebedrijf 
overgenomen van Jos en Henriette Droogh. Nu wonen wij op dit prachtige plekje aan 
het einde van “de Finne”. 
 
We hebben koeien overgenomen van Jos en Henriette maar ook hebben we eigen 
koeien meegenomen vanuit Hoornsterzwaag, hier hebben we zo'n 11 jaar geboerd. 
Naast het melkveebedrijf zijn we in 2018 begonnen met dagbesteding voor mensen 
vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking. Naast de koeien hebben wij ook 
nog vele andere dieren op het erf: konijnen, cavia's, parkieten, honden, poezen, duiven, 
geiten, paarden, pony’s... en nog veel meer.  Nu zijn we allemaal hier wel gek met 
dieren, maar ook de deelnemers op de zorgboerderij vinden het erg fijn om met deze 
dieren bezig te zijn. 
 
De kinderen gaan naar school in Wijnjewoude, Femke was hier al een klein beetje 
bekend want zij turnt al enkele jaren bij Longa. Maar ook Jelle en Marrit hebben de 
eerste vriendjes en vriendinnetjes op school gemaakt. Al met al hebben we hier al een 
mooie start gemaakt en zijn dit van plan mooi door te zetten in de toekomst. 
 
Oant sjen! 
 
Groeten, 
 
Tseard & Grietje Zonneveld 
Femke, Jelle en Marrit 
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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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WEN Stap voor Stap 
 
Gemeenteraad akkoord met Zonneweide 
Op 8 juni heeft de gemeenteraad van Opsterland met 
algemene stemmen de Verklaring van geen bedenkingen 
met betrekking tot de zonneweide aan de Tolleane 
afgegeven. Daarmee is nu de weg vrij voor het aanvragen 
van de benodigde SDE-subsidie. De kleine zonneweide van 
1,5 ha is, voor een energieneutraal dorp, noodzakelijk als 
aanvulling op de opwekcapaciteit van Wijnjewoudster daken. 
 
Een week eerder hadden Edwin 
Stegeman namens actiegroep Westkant 
en Pieter de Kroon namens WEN 
ingesproken op de oriënterende 
raadsvergadering. Wethouder Postma 
benadrukte beide avonden dat de 
zonneweide geheel los staat van 
plannen voor monomestvergisting. 
Daarvoor zal te zijner tijd een aparte 
omgevingsvergunning moeten worden 
aangevraagd. De wethouder zet zich in 
voor een constructieve dialoog tussen 
WEN en Westkant en zal de 
gemeenteraad op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. Inmiddels heeft 
een eerste gesprek plaatsgevonden. 
Daarin is besloten om de dialoog voort 
te zetten onder leiding van Timo Veen, 
namens de gemeente Opsterland. Dit is 
een hoopgevende start richting goed 
overleg in Wijnjewoude. 
 
De landschappelijke inpassing van de 
zonneweide wordt samen met de buurt 
uitgewerkt met oog voor vergroting van 
de biodiversiteit. 

 
Groengas uit rundveemest 
In de Bân van juni vertelden we al dat 
voor een energie neutraal Wijnjewoude 
alles elektrisch verwarmen geen optie 
is. Het net kan dit niet aan en ‘s winters 
is er te weinig zon om voldoende 
elektriciteit te leveren. Bovendien zijn de 
meeste (oudere) huizen niet geschikt 
voor elektrische verwarming, omdat 
daarmee niet de hoge temperaturen 
kunnen worden bereikt die voor 
verwarming van oudere huizen nodig is. 
Het vraagt te grote investeringen van de 
bewoners om oudere huizen geschikt te 
maken voor lage temperatuur 
verwarming.  
 
Om toch energie neutraal te worden is 
het enige reële alternatief verwarming 
met Groengas. Dat kan geproduceerd 
worden door vergisting van 
rundveemest. Mestvergisting reduceert 
bovendien de uitstoot van 
broeikasgassen. Daarom werkt WEN 
aan plannen voor monomestvergisting.  

 
Mogelijke locatie(s) voor monomestvergisting 
Voor de mestvergisting is de oude RWZI aan de Tolleane een optie. De werkgroep 
Leefbaarheid heeft met deskundigheid van Arcadis uitgezocht of en waar 
monomestvergisting mogelijk is zonder dat er nadelige effecten zijn voor omwonenden. 
De conclusies zijn recent aangeboden aan de besturen van buurtvereniging Klein 
Groningen en WEN. Het bestuur van Klein Groningen presenteert deze conclusies in de 
tweede helft van augustus aan de buurt. Daarna zal WEN een avond voor het hele dorp 
beleggen waarin de conclusies met elkaar worden gedeeld. 
 
Ondertussen heeft WEN ook aandacht besteed aan de optie van een in verhouding 
kleinere vergister op een boerenerf. Dit proces kwam in een stroomversnelling, toen 
Friesland Campina (Jumpstart) een van hun subsidiebeschikkingen van de overheid 
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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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beschikbaar wilde stellen voor Wijnjewoude. Bij het onderzoek naar geschikte locaties, 
waarbij de mogelijkheid om het geproduceerde groene gas in te voeren in het gasnet 
een belangrijke rol speelde, kwam het erf van maatschap Pool aan de Opperbuorren 3 
in beeld. Samen met de mest van 4 andere geïnteresseerde veehouders zou hier een 
mogelijkheid zijn om ruim 300.000 m3 Groengas te produceren. Knelpunt is dat om 
deze subsidie beschikking te benutten de bouw al in september a.s. moet beginnen. Op 
het moment van schrijven lijkt het niet mogelijk om op tijd de vergunningen en de 
afspraken met de omwonenden rond te krijgen en een overeenkomst te sluiten met een 
bouwer. De verdere voorbereiding van dit plan is daarom gestopt. 
 
Tweede Postcoderoosproject (pcr) 
opengesteld 
Voor wie graag zonnepanelen wil, maar 
ze niet op eigen dak kan of wil hebben, 
wordt een tweede postcoderoos 
opengesteld. In verband met het feit dat 
het netwerk de komende jaren op slot zit 
voor grote projecten, overweegt WEN 
een deel van de zonneweide daarvoor 
in te richten. Dit project zal, net als het 
eerste pcr-project op zorgboerderij De 
Twa Bûken, ook ca 200 panelen 
bevatten. Informatie is te vinden op 
https://www.wen.frl/grootschalige-e-
opwek/postcoderoosproject/. Voor 
informatie kun je ook bellen met Jac 
Pluis, tel.: 06 27065487. 
Belangstellenden die wonen binnen 
9241 of aangrenzende postcodes, 
kunnen zich aanmelden via 
info@wen.frl.  
  
Bespaarcoach gevonden! 
Uit drie goede kandidaten is 
professional Tina Hulst uit Ruinerwold 
gekozen om, samen met een team van 
vrijwillige energiecoaches, in ons dorp 
aan de slag te gaan met leuke 
besparingsacties. Het doel is om 
bewoners te inspireren actief met 
energiebesparing en verduurzaming van 
de woning bezig te gaan. Zo maken we 
een vliegende (door)start met het 
project Besparen. 

 
Als dorp zijn we in de gemeente 
Opsterland koploper als het gaat om 
besparen! Proficiat, maar het kan nog 
beter. Het doel is om gezamenlijk 40% 
gas te besparen en dat is goed mogelijk, 
als we echt in actie komen. Wie weet 
worden we er nog bij geholpen met een 
riante Proeftuin bijdrage van 4 miljoen 
euro. Rond 1 oktober wordt bekend of 
we deze bijdrage krijgen. 
   
Nog enkele Energiecoaches gezocht 
Er staan al een viertal Wijnjewoudsters 
genoteerd die er echt zin in hebben om 
anderen te ondersteunen bij het maken 
én uitvoeren van hun eigen 
energiebesparingsplan. De 
energiecoaches kunnen je op weg 
helpen bij vragen als “welke maatregel 
is voor mij, mijn huis en mijn budget een 
slimme volgende verduurzamingstap? 
En, “hoe kan ik dat voor elkaar krijgen 
wat betreft technieken, offertes etc?”. 
 
Dus, als het jou ook leuk lijkt om deel uit 
te maken van het enthousiaste 
besparingsteam, maar je wilt eerst meer 
informatie, bel met Rigt Bosma (06 -
10416396) of stuur een mailtje aan 
info@wen.frl. Je krijgt als coach eerst 
een korte opleiding zodat je goed 
toegerust aan de slag kunt. 

  

Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw. 
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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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Bericht van Plaatselijk Belang en Klein Groningen 
 
Zoals eerder bericht is er onlangs overleg geweest van PBW met het bestuur van de 
buurtvereniging Klein Groningen. Aanleiding hiervoor was een stuk in de Bân waarin de 
buurtvereniging haar frustraties deelde en waarvan PBW vond dat er onjuistheden in 
stonden en er ten onrechte een negatief beeld van PBW werd geschetst. 
 
Beide partijen kijken met een goed 
gevoel terug op dit overleg. Er is veel 
besproken en uitgepraat, en in veel 
gevallen bleek interpretatie, een gebrek 
aan communicatie of informatie voor 
misverstanden te zorgen. 
 
Zo werd volgens PBW in het betreffende 
stuk de indruk gewekt dat zij bij het 
realiseren van de sloop van de oude 
melkfabriek en de herinrichting van het 
terrein vooral heeft tegengewerkt. 
Uiteraard is Klein Groningen lang en 
intensief bezig geweest met dit project, 
maar ook PBW heeft hierin van het 
begin tot het einde een leidende en 
doorslaggevende rol heeft gespeeld. 
 
Dat Klein Groningen niet in aanmerking 
kwam voor de subsidie van 
zonnepanelen had te maken met de 
regelgeving omtrent die subsidie, waar 
PBW geen invloed op heeft en wat niet 
alleen Klein Groningen treft maar het 
hele buitengebied van Wijnjewoude. Iets 
soortgelijks speelde omtrent de 
verkeersveiligheid in Klein Groningen; 
Klein Groningen was betrokken bij de 
werkgroep Verkeer & Veiligheid en het 
opstellen van het overdrachtsdocument 
met wensen en aanbevelingen. Anders 
dan het betreffende artikel doet 

vermoeden is het uiteindelijk de 
gemeente die besluit welke maatregelen 
wel of niet worden genomen en niet de 
Werkgroep Verkeer & Veiligheid of 
PBW.  
 
Vanuit de buurtvereniging werd 
aangegeven dat het artikel is geplaatst 
uit frustratie die is ontstaan na een 
eerder geplaatst stuk in de Ban waarin 
onder andere het beeld werd geschetst 
dat Klein Groningen overal tegen is, en 
het dus zeker niet de bedoeling was een 
negatief beeld over PBW te creëren. De 
buurtvereniging wist tijdens het gesprek 
verder duidelijk te maken dat er veel 
actuele onderwerpen spelen die invloed 
hebben op de leefbaarheid van Klein 
Groningen, dat er inderdaad 
tegenstanders zijn van bijvoorbeeld de 
mestvergister en het zonnepark, maar 
dat er voor gewaakt moet worden dat 
het beeld ontstaat dat álle Klein 
Groningers óveral tegen zijn. 
 
Het bestuur van Klein Groningen heeft 
haar spijt betuigd over de berichtgeving. 
Besloten is het daarbij te laten en door 
te gaan om samen vergroting van de 
verkeersveiligheid van de 
Opperhaudmare ter hoogte van Klein 
Groningen te realiseren. 

  

Als de weerman loog, bedenk dan:  
‘tussen de druppels was het droog’ 
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Er wordt hard gewerkt aan de Merkebuorren… 
 
'Komt er weer een supermarkt in het dorp?' Die vraag zoemt door het dorp. Het 
antwoord daarop weten we alleen nog niet. 
 
Wat we wel weten is dat een groep mensen uit het dorp de stoute schoenen heeft 
aangetrokken en aandeelhouder is geworden van een BV die het pand van de 
supermarkt heeft aangekocht. Daarmee is het pand niet langer eigendom van een 
projectontwikkelaar, maar volledig in Wijnjewoudster handen gekomen. Met als doel om 
opnieuw een supermarkt in Wijnjewoude mogelijk te maken. Op 5 juni jongstleden was 
de overdracht. 
 
In de afgelopen weken is er hard 
gewerkt om het pand leeg te halen, de 
verbrande materialen af te voeren en 
het pand schoon te maken. Een zware 
klus, die met veel inzet is en nog wordt 
uitgevoerd. Wat voor een voorbijganger 
zal opvallen is de buitenkant. Die ziet er 
weer mooi geverfd en schoon uit. Het 
tegelwerk is schoon, de laurier is 
gesnoeid en de parkeerplaats 
opgeruimd. Een plezier om te zien! 

Achter de schermen werkt men aan het 
rendabel maken van dit ruime en breed 
in te zetten pand. Nu het leeg is, zie je 
goed hoeveel ruimte dit gebouw biedt. 
We zijn benieuwd welke ontwikkelingen 
dit met zich meebrengt. 
 
Als werkgroep supermarkt willen we 
natuurlijk niets liever dan binnenkort 
melden dat we er weer een supermarkt 
komt. We zijn nog steeds volop bezig 
om mogelijkheden te onderzoeken en 

uit te werken. We hebben 
nog steeds goede hoop 
op die fijne supermarkt in 
ons dorp.  
Zo gauw we concreet 
nieuws hebben laten we 
het natuurlijk weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens werkgroep 
‘Supermarkt Wijnjewoude’ 
Marianne Hulsbergen 

 
 
 
 
 
 
  

Aan de persoon die alle antwoorden weet, zijn niet alle  
vragen gesteld. 
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Geef de pen door 
 
Ik ben Anke Posthumus en woon al 44 jaar in Wijnjewoude. Als 
‘Sweachster’ (Beetsterzwaag) kwam ik vroeger vaak in Wijnjeterp. Mijn 
oom en tante woonden er en ook mijn vriendin Jannie, waar ik de pen van 
heb gekregen. Ik werkte destijds in Drachten bij Jellema, een groente- en 
fruitspeciaalzaak. Na vijf jaar heb ik de overstap gemaakt naar de 
Grontmij, waar ik de administratie en receptie deed. 
 
In onze vriendengroep in Wijnjewoude 
leerde ik Jan kennen, waarmee ik in 1976 
getrouwd ben en een huis aan de 
Opperbuorren gekocht heb. Hier wonen 
wij na 44 jaar nog met heel veel plezier. 
We waren in die tijd veel in de Stripe te 
vinden, bij Jan Brander, en bij de 
Kruisweg in Marum of de Bult in 
Waskemeer. 
 
Jeroen, onze oudste zoon werd in 1979 
geboren in het ziekenhuis in Drachten. 
Geheel onverwachts beviel ik toen van 
een tweeling, maar helaas is ons meisje 
Janina na ruim één dag overleden. Echo’s 
waren er in die tijd nog niet zo als nu.  
In 1980 werd ik gevraagd of ik 
peuterleidster wilde worden bij 
peuterspeelzaal De Telle hier in 
Wijnjewoude. Het houten gebouw hiervan 
stond toen bij de voetbalvelden van 
O.D.V. Later zijn we verhuisd naar de 
oude kleuterschool waar nu de 
huisartsenpraktijk in zit. Samen met een 
moeder van de peuterspeelzaal hebben 
we de ‘speel-o-theek’ opgericht waar 
kinderen uit het dorp speelgoed konden 
lenen. Inmiddels is deze er helaas niet 
meer. Verder heb ik nog jaren in het 
bestuur gezeten van Longa en 
buurtvereniging Klein Groningen. 
Daarnaast heb ik ongeveer 10 jaar 
kleutergymnastiek gegeven, een prachtige 
tijd! 
 
In 1982 kregen we nog een zoon, Erik-
Jan, en vele jaren later nog een meisje 
Linda (in stik bûter yn 'e brij). In 2011 ging 
onze dochter Linda voor haar studie 
Hogere Hotelschool studeren in Thailand. 
Voor ons een mooie kans om haar daar te 
bezoeken, dus samen met twee vrienden 
zijn we daar naar toe geweest. Een 

onvergetelijke reis! 
Alle drie kinderen van ons wonen met hun 
partners in Wijnjewoude. Ook zijn wij 
‘grutske’ pake en beppe van Jannick en 
Jesper. 
 
In 1997 heb ik samen met vier 
dorpsgenoten het nieuwe dorpsfeest 
opgericht. Voorheen waren er in 
Wijnjewoude altijd twee feesten: het 
boerenfeest en het schoolfeest. Soms 
waren de feesten vlak na elkaar, dus 
hebben we er uiteindelijk één groot feest 
van gemaakt. Ik heb tien jaar met veel 
plezier in de organisatie gezeten. 
 
Ik heb in de jaren veel opgepast als 
oppasmem (beppe) en ook de 
tussenschoolse opvang gedaan van beide 
scholen samen met twee collega’s. Toen 
het continurooster op de scholen van start 
ging was dit niet meer nodig. Op dit 
moment ben ik nog vrijwilliger bij de 
Zonnebloem. 
 
In maart 2019 stond mijn leven ineens op 
zijn kop. Uit het bevolkingsonderzoek 
kwam voor mij de diagnose borstkanker, 
terwijl ik zelf niets had gevoeld. Na een 
operatie, 20 bestralingen en vele chemo’s, 
was de mammagrafie in april dit jaar 
goed. We gaan er weer voor! Dus dames, 
zo zie je maar weer dat het ontzettend 
belangrijk is om mee te doen aan het 
bevolkingsonderzoek. Bij deze wil ik graag 
iedereen die mij tot steun was afgelopen 
jaar enorm bedanken, ik heb veel aan 
jullie gehad. Tevens bedankt voor de vele 
kaarten, bloemen en attenties die ik kreeg 
in deze periode, super! 
 
Ik geef nu graag de pen door aan Aukje 
Rozema 
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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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Studio Vrijzicht open met nieuwe yogalessen 
 
De plek voor werk en ontspanning is weer open! Sinds begin juni zijn de mindfulness 
lessen in de studio weer begonnen en in juli gaan de yogalessen weer van start. Ook 
homeopathie, natuurgeneeskunde en therapeutische massage zijn weer aan de slag. 
Interesse om deel te nemen of voor een consult, zie studiovrijzicht.nl voor 
contactgegevens. 
 
Nieuw: Yoga met Margriet  
Na de zomer begin ik met het verzorgen van Hatha yogalessen. Door inspanning, 
ontspanning bereiken is mijn motto. Heb je ook behoefte aan meer ontspanning, een 
moment voor jezelf, voor je lichaam en je geest? Wil je je nek, schouders of rug meer 
aandacht geven of met je ademhaling aan de slag gaan? Dan kan Hatha yoga zeer 
geschikt zijn voor jou. In de wekelijkse lessen leer je verschillende yogahoudingen 
gericht op de spieren in je lichaam. Maar onderschat het niet. Je bent ook intensief 
bezig en in deze les zit je niet stil. 
 
De lessen zullen plaatsvinden vanaf 17 augustus op maandagochtend van 9.00 - 10.15 
uur en vanaf 18 augustus op dinsdagavond van 20.00 - 21.15 uur. Opgeven kan via het 
e-mailadres: info@studiovrijzicht.nl of door te bellen/appen naar 06 – 435 426 44. Wil je 
het eerst ervaren? Dit kan natuurlijk. In de zomervakantie bied ik een aantal yogalessen 
aan om kennis te maken.  
  
Zomerprogramma Studio Vrijzicht   

 Kennismaken Yoga met Margriet   
21 juli en 28 juli op dinsdagochtend 9.00 - 10.15 uur 
22 juli en 29 juli op woensdagavond 20.00 - 21.15 uur 
Introductieles bijwonen kan voor €10.-. 
 

  Yoga & Running  
25 juli en 1 augustus op zaterdagochtend van 9.00-10.30 uur 
Yoga en running is een prachtige combinatie. Voor en na het rennen doen we yoga 
oefeningen in de studio. We rennen ongeveer 5 km via de Merkebuorren, 
Opperhaudmare, Finne en het fietspad achter de studio. Kosten zijn €12,- per les.  
 
Voor meer informatie over de activiteiten, check de website Studiovrijzicht.nl 
Voor alle lessen geldt: geef je op. Vol is vol.   
 
Groeten Margriet Sijtsema-Tolsma 
Tel.: 06 – 435 426 44 
Studiovrijzicht.nl 
  

Is juli heet en droog, dan houdt de winter een kwaad betoog. 
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Mogen wij ons voorstellen? 
 
Wij zijn een nieuw betrokken team dat zich elk jaar wil gaan inzetten voor alle mensen 
uit Wijnjewoude en omstreken. Na enige inventarisatie is gebleken dat er veel behoefte 
bestaat om een gezamenlijk eindejaarsfeest te organiseren. 
 
Het is onze bedoeling om aan het einde van het jaar een evenement te organiseren 
voor jong en oud, ter vermaak met spel en muziek, welke gaat plaatsvinden op 30 en 31 
december op het evenemententerrein van Wijnjewoude. 
 

 
 
Wij rekenen op jullie steun en vooral op jullie aanwezigheid. We hopen dat de Covid-19 
perikelen te zijner tijd een beetje tot bedaren zijn gekomen (wordt vervolgd). 
 
Feestelijke groet, 
 
Stichting Eindejaars Feest Wijnjewoude 
Kees Talsma | Roy Paltie |  Wilco van der Meer | Thomas van der Lei | Gerben de Boer 
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Swingel zomerprogramma 
 
Samen de zomervakantie inluiden! Dit 
hebben we gedaan in het weekend van 3 t/m 
5 juli. Met livemuziek, een stormbaan, en 
Formule 1 op groot scherm in de Swingel. 
Maar er is nog meer te doen deze zomer. 
Zorg dat je erbij bent! 
 
Vrijdagavonden – Spel, film en borrel 
Elke vrijdagavond is het inloop in de Swingel.  
• In de Taveerne kun je komen biljarten, darten of spellen spelen. In de even weken 

is het biljart voor iedereen en in de oneven weken mannenbiljart. Schuif aan en doe 
mee! 

• Er liggen meerdere spellen bij de loungehoek ter gebruik. Denk aan klaverjassen, 
schaken, Rummikub, 30 seconds, Yatzee, Qwixx, Clever en Hints. 

• Samen een film kijken behoort ook tot de mogelijkheden, achter de schuifpui.  
• Bij lekker weer is het terras open.  
• Bij een drankje hoort een lekker hapje; speciaal voor deze zomer hebben we een 

tapasplank in de aanbieding die je op ieder moment kunt bestellen. 
 
Zaterdagmiddagen – samen eten, livemuziek en darttoernooi 
Om de week zal op zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur en begin avond de Swingel open 
zijn voor inloop.  
• Ook dan is er ruimte voor spel, film en borrel.  
• De keuken is open en je bent met het hele gezin welkom voor een snackavond. 
• Maar dat niet alleen. Op 1 augustus zal er een darttoernooi georganiseerd worden 

(info volgt online).  
 
Allerlei leuke activiteiten. Houdt de website van Wijnjewoude en de Facebookpagina in 
de gaten voor recente updates. Het kan zijn dat er nog extra activiteiten bijkomen die nu 
nog niet uitgewerkt zijn.  
 
Covid-19: Uiteraard houden we rekening met de corona maatregelen. We vragen jullie 
o.a. bij de ingang je te registreren en sommige stoelen worden weggehaald zodat 
duidelijk is waar plek is. 
 
Alle data van de zomeractiviteiten in de Swingel op een rijtje  
Vrijdag 10 juli Inloop voor spel, film en borrel Van 20.00 uur tot nacht 
Vrijdag 17 juli Inloop voor spel, film en borrel Van 20.00 uur tot nacht 
Zaterdag 18 juli Samen eten, spel, film en borrel Vanaf 17.00 uur 
Vrijdag 24 juli Inloop voor spel, film en borrel Van 20.00 uur tot nacht 
Vrijdag 31 juli Inloop voor spel, film en borrel Van 20.00 uur tot nacht 
Zaterdag 1 augustus Darttoernooi  Vanaf 17.00 uur  
Vrijdag 7 augustus Inloop voor spel, film en borrel Van 20.00 uur tot nacht 
Vrijdag 14 augustus Inloop voor spel, film en borrel Van 20.00 uur tot nacht 

 
Groeten, Swingel in Actie 
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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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Beste dorpsgenoten, 
 
 

Sinds kort is Wijnjewoude een webshop rijker, te weten www.pastakoopje.nl! In deze 
webshop vindt u naast pasta, ook heerlijke pastasauzen en tomaat producten. Tevens is er 
een ruim assortiment lekkere koekjes, crackers en pesto voorradig. En ook echte Italiaanse 

olijfolie en bloem ontbreken niet. 
 

We hebben op dit moment maar liefst 53 verschillende soorten pasta op voorraad van o.a. 
de bekende Italiaanse merken De Cecco, Barilla en Divella. Naast de reguliere pasta’s, 

hebben we ook volkorenpasta, pasta met ei en een gehele glutenvrije lijn in het assortiment. 
 

Naast de aanbiedingen van de maand, hebben we ook elke maand een pasta van de maand 
met 10% korting! Kijk snel op de website voor onze lopende aanbiedingen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graag tot snel op www.pastakoopje.nl! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Anton van der Meer 
info@pastakoopje.nl 

Klanten uit Wijnjewoude betalen met 
actiecode “WIJNJEWOUDE” geen verzendkosten. 

Bestellingen worden dus gratis thuisbezorgd! 
 

Tevens ontvangt elke klant uit Wijnjewoude in de maand juli 
een gratis pak Barilla Spaghetti n5 van 500gram t.w.v. €1,29 

bij elke bestelling boven de €10,-! 
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Nieuws van Kinderopvang Esther 
 

 
Peutergroep 
De afgelopen maand zijn we gewoon open geweest. Fijn om 
samen activiteiten te ondernemen, vrij te spelen, samen te 
zingen en te lezen. Ons thema is ”Buiten”. In onze 
moestuinbakken hebben we groente, kruiden en bloemen 
gezaaid. Natuurlijk doen 
de peuters dit zelf. Zelf 
zaadjes in de grond 
stoppen en water geven. 

Regelmatig gaan we met elkaar kijken of er al iets 
boven de grond staat. Om mee naar huis te nemen 
hebben alle peuters zaadjes in een potje gezaaid. 
Toen de plantjes boven stonden gingen de potjes 
mee naar huis om daar verder zelf te verzorgen. We 
hebben ook bloemen gemaakt om vlinders te 
trekken in de tuin. De peuters hebben een bloem 
gekleurd en hier een dop op geplakt. De bloem zit op een stok en kan zo in de tuin 
geplaatst worden. Een beetje suikerwater in de dop en wachten op de vlinders. 

 
We hebben de afgelopen weken kunnen 
genieten van het heerlijke warme weer en 
hebben buiten gepicknickt. Naast de vaste 
dingen is er ook voldoende tijd om gewoon vrij 
te spelen en de kinderen op te laten gaan in 
hun eigen fantasie. Hoe heerlijk is het om je 
eigen machine achter de trekker te bouwen. 
Nu is het eerst tijd voor de zomervakantie om 
op 17 augustus weer te starten 
 

 
BSO 
Op 8 juni mochten we met de BSO weer helemaal open, heel fijn voor ons allemaal. Nu 
we alle kinderen weer mogen ontvangen hebben we ook de locatie in Hemrik geopend. 
Uit school samen met elkaar vrijspelen of een activiteit die is klaargezet. De ruimte is 
weer gezellig gemaakt met een prachtige raamschildering. We hebben samen bloemen 
gemaakt om vlinders te lokken en papieren vlinders 
gemaakt. We zijn vooral veel buiten geweest, lekker 
spelen met zand en water en genieten van het mooie 
weer. Nu de schoolvakanties is de BSO open bij 
voldoende aanmeldingen. We hebben in deze periode het 

thema: ‘Waterwereld”. We 
gaan met elkaar van alles 
bekijken, onderzoeken en 
uit proberen rondom dit 
thema. 
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Buitenleven 
Samen met de kinderen van Buitenleven 
ontdekken we met verschillende thema’s. 
Momenteel zijn we bezig met het thema: 
‘groeien en bloeien’. We bieden 
verschillende prentenboeken aan. We 
zingen liedjes uit de liedjeskoffer en we 
gaan naar buiten, de natuur ontdekken. 

We kijken naar het gras uit het voorleesverhaal van de berenjacht. Met stokjes gaan we 
het gras proberen te verven op papier. We vinden rust tijdens het lezen van een boek en 
we beleven samen met de kinderen yoga. Met de baby’s zijn we aan het ontdekken met 
een ronde spiegel. 
 
We zijn vooral heel veel buiten met de kinderen. 
Spelen met zand en water, bloementjes plukken, 
opzoek naar de kikkers. We horen gekwaak maar 
waar zijn nou de kikkers? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zomerspelfeest Wijnjewâld 
 
Deze zomer wilden we vanuit Werkgroep Kom erbij een 
Zomerspelfeest organiseren. Ondertussen waren ook Plaatselijk 
Belang, ODV en GV LONGA aangeschoven in het proces. 

Maaaaaar, het Coronavirus pakte niet 
op tijd zijn biezen en jammer genoeg moeten we met gebogen 
hoofd accepteren dat het verschoven moet worden naar zomer 
2021. 
 
We houden jullie op de hoogte.  
 
De Zomerspelfeest commissie. 
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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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Nieuws van de Swingel 
 
Net als iedereen heeft ook de Swingel veel last gehad van de belemmeringen van de 
Corona-pandemie. Maar gelukkig lijkt het erop dat er betere tijden aanbreken. Omdat de 
Swingel iets wil betekenen voor de inwoners van Wijnjewoude gaan we proberen een 
zomerprogramma te organiseren. Dit omdat wij veronderstellen dat ook in Wijnjewoude 
er een grote behoefte onder de mensen bestaat om in sociaal opzicht elkaar weer te 
ontmoeten en eens even het eigen huis te kunnen verlaten. 
 
De activiteitencommissie heeft een fraai 
programma opgesteld. Zie verder in 
deze Bân. Vanaf vrijdag 3 juli en ook de 
daaropvolgende zaterdag en vrijdag zijn 
de eerste activiteiten gepland. Instuif, 
een luchtkasteel, allerlei spellen, 
biljarten, darten, filmvoorstellingen en 
Formule 1 op groot scherm zijn de 
ingrediënten voor het eerste weekend 
van juli. Ook verderop in juli en 
augustus staan nog diverse activiteiten 

op stapel. 
De Swingel beoogt iedereen en hele 
gezinnen deze zomer wat te bieden. 
Hoe succesvoller de activiteiten, hoe 
meer activiteiten wij kunnen 
ontwikkelen. 
Daarom een oproep aan al onze 
inwoners om langs te komen en gezellig 
mee te doen. 
De Swingel staat voor u klaar met een 
hapje en een drankje 

 
Tot ziens in de Swingel, 
Alex van der Meer, 
Namens het bestuur 
 
 
 
 
 
 

Update start Filmhuis Wijnjewoude 
  
We hadden ons helemaal voorbereid voor de start op 27 maart 2020, maar door het 
Coronavirus veranderde alles om ons heen. Gelukkig worden de beperkingen minder en 
kunnen we inmiddels onder bepaalde voorwaarden ook weer terecht in de Swingel. Als 
vrijwilligers van het Filmhuis zijn we dan ook al bij elkaar geweest om een nieuwe start 
voor te bereiden. 
 
 
 
We gaan nu proberen in de 
tweede helft van september de 1e 
filmavond te houden. Meer 
informatie volgt in de Bân van september. Opgeven voor de mailinglist kan ook door een 
mail te sturen naar filmhuiswijnjewoude@gmail.com, dan word je persoonlijk 
geïnformeerd. 
 
Dit is een initiatief van Dorpssteunpunt Wijnjewoude 
met steun van het bestuur van MFC de Swingel. 
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Energieproject van Jesse, een tien 
 
Op een mooie zonnige maandagmorgen zat ik met Jesse Russchen in de tuin van 
familie Russchen te praten over zijn examenopdracht van school waarmee hij aandacht 
kreeg in de Leeuwarder Courant en in de Veldpost. De opdracht heeft hij uitgevoerd met 
twee studiegenoten: Jitze Terpstra en Julian Veenhuizen. 
 
Jesse ging naar het Liudger in 
Waskemeer, inmiddels geslaagd voor 
de opleiding VMBO-TL. Maar daar ging 
het een en ander aan vooraf wat betreft 
het vak ‘technologie en toepassing’. De 
examenopdracht was: ‘een probleem 
zoeken en deze vervolgens oplossen’. 
In eerste instantie werd gedacht aan het 
maken van veganistisch kerstbrood. 
Maar dit zagen de drie heren, na enig 
onderzoek en overleg, niet zitten. 
 
Vervolgens kwam Jesse met de vraag 
of je de warmte kunt benutten, die melk 
afgeeft als een koe net gemolken is. En 
hoe kun je die warmte gebruiken voor 
de vloerverwarming van het 
kinderdagverblijf dat ook bij familie 
Russchen op het erf staat. 
 
Als een koe net is gemolken heeft de 
melk een temperatuur van ca 37 
graden, de lichaamswarmte van een 
koe. Dat moet gekoeld worden naar 4 
graden in de melktank, hierbij komt dus 
warmte vrij. Hoe gaat dit allemaal in z’n 
werk en hoe kun je deze warmte 
opslaan en gebruiken? Dit vroeg 
denkwerk van de drie heren. 
 
De 75 koeien bij melkveebedrijf 
Russchen worden gemolken door een 
robot. Een warmtewisselaar haalt de 

warmte uit de melk en dit wordt 
opgeslagen in een vat met speciale 
vloeistof. Via een super geïsoleerde 
leiding (afstand circa 15 meter) gaat de 
gewonnen warmte naar de chalet van 
de kinderopvang. Met een verlies van 
niet meer dan 0,02 graden per 100 
meter, zo geven de jongens aan in het 
artikel van de Leeuwarder Courant. 
 
Docent Anne-miek Weemaes gaf aan 
dat als ze een werkend schaalmodel 
zouden kunnen maken, het cijfer 10 het 
vooruitzicht was. Dit cijfer krijg je niet al 
te vaak dus de drie jongens gingen in 
actie. Er is eerst een maquette gemaakt 
van de stal en het kinderdagverblijf en 
hierin is vloerverwarming aangelegd en 
kun je zien hoe de leidingen lopen van 
de stal naar het kinderdagverblijf. Maar 
dat was nog niet alles, er is ook een 
proefopstelling gemaakt om te laten zien 
hoe alles werkt en wat het resultaat is. 
Het schaalmodel bestond uit een vat, 
leidingen, een verwarmingsketeltje en 
een tuinslag die de vloerverwarming 
symboliseert. De verschillende 
thermometers geven de temperatuur 
aan en zo kun je met eigen ogen zien 
dat alles werkt. De opdracht was 
geslaagd. Een 10. Super bedacht en 
uitgewerkt. Maar er zitten heel wat (late) 
uurtjes in, zo geeft Jesse aan. 

 
Maar wat gaat Jesse nu verder doen? 
Jesse geeft aan dat hij in september naar het Nordwin-college in Leeuwarden gaat voor 
het volgen van de opleiding Vakexpert Melkveehouderij. In deze opleiding zullen zeker 
buitenlandse stages aan de orde komen en dat lijkt hem ook wel wat. Duitsland of 
Canada, alles is nog mogelijk. Het is zeker de moeite waard te kijken hoe in andere 
landen wordt geboerd. Of Jesse boer wordt hangt van vele onzekerheden af. Het is 
tegenwoordig met alle regelgeving, zoals het stikstofbeleid niet gemakkelijk een 
melkveebedrijf over te nemen en te runnen. 
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Ik vraag Jesse nog naar de lock-down periode als gevolg van het Corona-virus. 
Hij geeft aan zich zeker te hebben vermaakt. Er is altijd veel te doen op de boerderij en 
dat is prachtig. Verder mag Jesse graag sleutelen en lassen. Het was natuurlijk wel 
jammer dat er geen contact met de vrienden kon zijn en dat er geen dorpsfeest is. Want 
het dorpsfeest is toch altijd weer een jaarlijks hoogtepunt. Maar Jesse is er ook weer 
nuchter onder ‘it is net oars’. En sa is it mar krekt. 
 
Klaske 
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Formule 1 in de Swingel 
 
We hadden het zo mooi bedacht op 14 maart. Een Formule-1-ontbijt in de Swingel. 
Maar Corona zette een lelijke streep door de rekening. Nu de maatregelen zijn 
versoepeld, proberen we het opnieuw. Zondag 5 juli is de GP van Oostenrijk op 
grootbeeld. De race begint om 15.10 uur. Wij hebben de deuren open om 14.00 uur.  
 
Geen ontbijt deze keer, maar wel appelgebak voor de liefhebbers. 
Er is geen sprake van entree. We gaan gewoon als liefhebbers naar hopelijk een 
prachtige race kijken op ons megascherm. Vanzelf worden de RIVM-richtlijnen in acht 
genomen. 
 
De Swingel 
 
 
 
 

Soos Wijnjewoude 
 
Even een berichtje van de Soos. Door de Corona konden wij als bestuur van de Soos 
geen activiteiten organiseren. Dus hebben we ook nog geen programma gemaakt. Zo 
gauw als alles weer mag, proberen wij weer een en ander te organiseren. 
 
Verder wensen we ieder een goede gezondheid toe.  
 
Namens het bestuur 
Joke Nust 
 
 
 
 
 
 

Werkgroep Kom erbij 
 

De zon speelt al buiten, kom je ook? 
Loesje. 

 
150 keer rood, 150 keer geranium en het IMF 
Opeens bereikt ons het bericht dat er vanuit het Iepen Mienskip Fûns extra steun 
geboden wordt in de vorm van euro’s, voor mooie ideeën in deze Coronatijd. Met name 
voor kleine eenzaamheid- en leefbaarheids initiatieven wordt €500,- per initiatief 
uitgetrokken. Laat ons idee nu ook zijn, contact te houden met die groep dorpsgenoten 
onder ons, in welke vorm dan ook. Sinds Samen Wijnjewoude is die groep mensen die 
een klein beetje meer aandacht kunnen gebruiken, gestegen naar 150. Dus, in de pen 
geklommen en voor ons initiatief, de Bloemetjesaktie, €500,- aangevraagd en 
gekregen!! Samen Wijnjewoude zorgde voor het combineren van bloem, jute zakje en 
vrolijk kaartje. Bovendien hebben we ze met elkaar verdeeld onder onze dorpsgenoten. 
Gelukkig mochten we dichterbij komen bij de heel oude oudjes in de verpleegtehuizen. 
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Familie BIJMA bedankt 
150 keer rood, we maakten een vreugdedans voor jullie 
vriendenprijs. En niet alleen dat, jullie bezorgden ze ook nog 
belangeloos. Shappoooooh!!!.  
 
Het NIEUWE samen. 

Meneer Rutte heeft 24 juni gesproken, vanaf 1 juli mogen we meer. Maaaar, we houden 
de standaard regels in onze achterhoofden. Ondertussen zijn er drie dames die allerlei 
leuke activiteiten gaan realiseren binnen de koffieochtenden en de eerste is 
hoogstwaarschijnlijk op 17 augustus…BINGO!! Let vooral op de aankondiging in het 
dorp bij Bakkerij Van der Molen, WABE, De Swingel enz. In De Swingel gaat het 
eindelijk weer gebeuren, op 1,5 meter van elkaar, dat wel. 
 
Koffieochtenden reminder, wanneer 
zijn ze ook alweer? 
17/8, 21/9, 19/10, 16/11 en 21/12. 
Elke derde maandag van de maand 
staan de deuren van De Swingel open 
voor iedereen die de saaie 
maandagmorgen tussen dorpsgenoten 
wil doorbrengen onder genot van koffie 
of thee. 
 
Nuttige informatie voor de 
koffieochtenden 
Iedereen (jonger en wat ouder) is 
welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur en 
voor vragen kun je altijd bellen met Alie, 
tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 06-
37552518. Denk je aan de financiële 

bijdrage van € 3,-? Bovendien geldt 
altijd, ben je slecht ter been en wil je wel 
graag komen, we halen je en brengen je 
weer thuis! Gewoon bellen! 
Ondertussen blijven we naar elkaar 
omkijken, en treffen we u graag op 
gepaste afstand.  
 
Ondanks het Coronavirus, dat nog 
steeds huishoudt in de buurt of 
verderop, wensen wij (Jelle, Grietje, 
Auckjen, Alie, Lent en Lydia) u natuurlijk 
een prachtige zomer vol mooie 
momenten want: alles is op loopafstand, 
als je maar genoeg tijd hebt (Steven 
Wright). 
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www.dejongautos.net

          

APK 

              

Onderhoud  Occasions .

Tolleane 12

9241 WH Wijnjewoude

0643997171

 

Peutergroep De Telle: speel en ontdekgroep voor 2-4 jarige kinderen.

BSO De Telle: Opvang na school voor 4-12 jarige kinderen
Kinderopvang Esther voor informatie of  aanmelding 

Kinderopvangesther@outlook.com
Esther Russchen 06-30283189

Kinderopvang Buitenleven:
Dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar

Kinderopvang Esther voor informatie of  aanmelding 
Kinderopvangesther@outlook.com

Esther Russchen 06-30283189
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Kerkdiensten 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
In verband met Corona zijn er tot nog toe nog weinig kerkdiensten in de kerk van 
Weinterp gehouden. In de maand juni zijn we 'voorzichtig' met een klein aantal 
kerkgangers weer begonnen. Nu voor juli de richtlijnen weer verder versoepelen, gaan 
we door met deze ingeslagen 'voorzichtige' weg. 
 
Dit houdt, naast verschillende 
voorzorgsmaatregelen, onder meer in 
dat in de kerk de 1,5 m richtlijn geldt. 
Ook mag er, op het moment van dit 
schrijven, nog niet weer gezongen 
worden in de kerk. In de 
persconferenties van de overheid wordt 
dit steeds aangegeven. 
 

Omdat er op dit moment toch nog kans 
is dat kerkdienst-roosters worden 
aangepast verwijzen wij u voor 
informatie en rooster naar de website 
van de Hervormde Gemeente 
Wijnjewoude: 
https://hervormdegemeentewijnjewoude.
nl/.  

Wilt u een kerkdienst bezoeken, is het volgens de richtlijnen 
nodig dat u zich vooraf (steeds uiterlijk zaterdag) aanmeldt. Dit 
kan door met uw mobiel via een QR-scanner de code 
hiernaast te scannen en het formulier dat in beeld komt in te 
vullen en te verzenden. 
 
U bent, zoals altijd trouwens, van harte welkom!  
D. Boonstra 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
Juli 
05 09:30 uur Ds. H. Engelsma 
12 11:00 uur P. Rozeboom, Aldeboarn 
19 09.30 uur Ds. J. Bakker, Stiens 
26                09.30 uur       Ds. J.G. Arensman, Drachten 

 
Augustus 
02 09:30 uur    Dhr. H. Brouwer, Rouveen 

  09       09.30 uur    ds. K.J. Faber, Wolvega 
  16       09.30 uur    ds. H. Engelsma 
  23       09.30 uur    ds. E.A. van Gulik, Leek    VIER-dienst 
  30       09.30 uur    mw. R.C. de Vries – Martini, Drachten   VHA 
  
September 
  06       09.30 uur    ds. H. Engelsma            HA 
  13       09.30 uur    ds. E. van Halsema 
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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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Dorpsagenda 
 
 
Juli 
3-5 Aftrap Swingel zomerprogramma 
5 Formule 1 op groot scherm in de Swingel, deuren open om 14:00 uur 
10 Inloop Swingel voor spel, film en borrel 
17 Inloop Swingel voor spel, film en borrel 
18 Samen eten in de Swingel, spel film en borrel 
24 Inloop Swingel voor spel, film en borrel 
31 Inloop Swingel voor spel, film en borrel 
 
In de even weken op vrijdagavond biljart voor iedereen 
In de oneven weken op vrijdagavond mannenbiljart. 
 
Augustus 
1 Darttoernooi in de Swingel (info online) 
7 Inloop Swingel voor spel, film en borrel 
14 Inloop Swingel voor spel, film en borrel 
14 Omrop Fryslân in Wijnjewoude 
17 Koffieochtend Kom erbij van 10.00 – 11.30 uur 
 
September 
21 Koffieochtend Kom erbij van 10.00 – 11.30 uur  
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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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