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ddee  BBâânn
Geboortekaartjes nodig?

Ik heb een groot assortiment aan kaartjes in voorbeeldboeken. Je kunt ze ook 
op mijn website bij familiedrukwerk bekijken. Als je de proefdruk hebt 
goedgekeurd, kunnen de kaartjes een paar uur later klaar zijn.

Opper Haudmare 2
9241 WD  Wijnjewoude

Wijnjewoude Energie NeutraalWijnjewoude Energie Neutraal
OOppeenn  HHuuiizzeenn  DDaagg
1100  ookkttoobbeerr  22002200

Tel. 06 - 57 58 43 54   info@drukkerijpool.nl   www.drukkerijpool.nl- -

Om het verenigingsleven in Wijnjewoude te steunen 
sponsor ik bij een bestelling van geboortekaartjes € 10,- aan een vereniging in 
Wijnjewoude naar keuze! (Deze actie loopt tot 31 december 2020).



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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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 3 oktober 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 26 september 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 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
’t Is weer voorbij, die mooie zomer en daarmee ook de meeste vakanties. Een normale 
gang van zaken en ook dat het eerste nummer van onze dorpskrant weer voor u ligt.  
 
De wens dat het verenigingsleven ook weer normaal op gang zou komen na de vakantie 
is nog niet vervuld. Om wat te organiseren en tegelijk het coronavirus geen kans te 
bieden is wel een uitdaging. Het vergt veel extra vrijwilligerswerk en optimisme om de 
draad weer op te pakken. Sommige activiteiten kunnen gewoon nog niet plaatsvinden 
omdat de afgesproken regelgeving niet nagekomen kan worden. Hopelijk is dat niet een 
definitief einde hiervan. 
 
Uitgerust en toch nog wel vol goede moed gaan wij er als redactie voor om de komende 
tijd weer een positieve bijdrage te leveren aan het dorpsleven via de Bân. 
 
Veel leesplezier gewenst. 
                                                
De redactie 
  

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“Kraanfûgels op 

de Biskop” 
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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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Het is tegenwoordig bijna onmogelijk iets te zeggen over de actualiteiten zonder  iets te 
zeggen wat al veel vaker is gezegd of zo vanzelfsprekend is dat het niet de moeite 
waard is om te benoemen. Zo zou in de eerste regels van dit stukje in eerste instantie 
iets gezegd worden over wat voor een vreemde zomer het was. En hoe goed we het 
hier in het noorden nog treffen. En dat we trots zijn op iedereen die zich aan de regels 
houdt en we hopen dat we het nog kunnen volhouden. Er zullen veel mensen zijn die de 
afgelopen weken tijdens de hittegolf graag zoveel open deuren hadden willen hebben 
als in dat stukje stonden. Daarom willen we op deze plaats alleen de wens uitspreken 
dat iedereen een mooie zomer heeft gehad, heeft kunnen genieten van de vakantie en 
weer opgeladen en met plezier aan de slag kan. De een zal naar een nieuwe school of 
opleiding gaan, de ander gaat verder op de school of opleiding van voor de vakantie. De 
een zal na een welverdiende vakantie weer enthousiast verder gaan op het werk, de 
ander begint na de vakantie aan een nieuwe uitdaging. Wat je ook doet, we hopen dat 
iedereen het met plezier en enthousiasme mag doen. En om dan toch stiekem een open 
deurtje in te trappen: blijf gezond, denk om elkaar en geniet! 
 
Bestuurssamenstelling 
In de vorige editie van De Bân zijn de nieuwe kandidaten voor het bestuur aan u 
voorgesteld. We zijn blij dat er geen bezwaren tegen deze kandidaturen zijn ingediend 
en dat onze leden hun vertrouwen in deze kandidaten hebben uitgesproken. Bovendien 
zijn we hierdoor als bestuur weer compleet en kunnen we vol energie en positiviteit de 
draad weer oppakken. 
 
Natuurontwikkeling Oude Bosch 
Staatsbosbeheer is in opdracht van Natuurnetwerk Nederland gestart met inrichting van 
enkele natuurpercelen rond Oude Bosch, tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. Het gaat 
om de aanpak van enkele poelen, het stimuleren van heidegroei en de aanleg van 
akkers, boomwallen en een wandelpad. Het werk start eind augustus en is naar 
verwachting in december klaar. Tijdens de uitvoering wordt vooral gebruik gemaakt van 
beheerpaden van Staatsbosbeheer om materiaal aan- en af te voeren. Fiets- en 
wandelpaden in het gebied blijven open en bruikbaar. Meer informatie over het project 
en contactgegevens vind je ook op www.fryslan.frl/koningsdiep  
 
Omrop Fryslân 
Op 14 augustus heeft Omrop Fryslân een serie mooie reportages in ons dorp gemaakt. 
Na een oproep in de Bân heeft PB een aantal plaatsen en personen aangeraden om uit 
te lichten in de uitzending. Omrop Fryslân heeft hier vervolgens een keuze uit gemaakt 
en zelf ook een aantal mooie items bedacht. Al met al kijken we terug op een bijzondere 
dag vol mooie reportages die een mooi beeld schetsen van wat er in Wijnjewoude 
speelt. Via deze weg willen wij iedereen bedanken die hieraan een bijdrage heeft 
geleverd. Mocht je het nog eens willen terugkijken of -lezen, kijk dan op 
www.omropfryslan.nl/simmer.  
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Simmer in Wynjewâld 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde editie van Simmer in Wynjewâld. 
Afgelopen 15 augustus was er volop vertier voor de jeugd en de jeugdigen van geest. 
Een mooie afsluiting van de zomervakantie en wie weet het begin van een nieuwe 
traditie. PB wil de organisatie van deze gezellige dag ontzettend bedanken voor een 
onvergetelijke dag. 
 
 
Voorlopig zal er geen spreekuur zijn voorafgaand aan de PB vergadering. PB blijft 
uiteraard bereikbaar via onderstaande kanalen. 
 
 

 
 
 
 

Filmhuis Wijnjewoude 
 

We nodigen jullie graag uit voor de eerste filmavond op zaterdagavond 26 september,  
aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
Mfc de Swingel, Mr. Geertswei 4 in Wijnjewoude. 
Entree € 5,00 p.p. (vooraf reserveren verplicht i.v.m. beperkt aantal plaatsen). 
 
Wil je info over welke film er draait? 
Meld je dan aan voor de mailinglist? Doe dit dan direct, dan zorgen wij dat je 
geïnformeerd wordt over de filmdata in 2020 en welke films er worden gedraaid en hoe 
je plaatsen kunt reserveren. 
Opgeven voor de mailingslist en reserveren doe je door een mail te sturen naar 
filmhuiswijnjewoude@gmail.com. 
 
Heb je geen mail en wel belangstelling voor het filmprogramma, neem dan contact op 
via tel.: 0516 - 481271. 
 
Dit is een initiatief van Dorpssteunpunt Wijnjewoude  
met steun van het bestuur van MFC de Swingel. 
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                WEN Stap voor Stap 
 
 
 
Programmamanager Tjerk Sinnema komt WEN 
versterken 
WEN is zo langzamerhand toe aan een meer professionele 
organisatie. De veelheid van taken en de vereiste deskundigheid daarbij, gaat de 
vrijwilligersinzet te boven. Zo ontstond de behoefte aan een professionele 
programmamanager die ook van pionieren houdt.  
Voor deze taak hebben we Tjerk Sinnema gevonden. Met zijn ervaring kan hij in de rol 
van ‘ondernemer namens WEN’, dus met behoud van de pioniersmentaliteit, helpen om 
een energieneutraal Wijnjewoude te realiseren. Met subsidies van gemeente en 
provincie kunnen we Tjerk voor 8 uur per week inzetten. Op www.wen.frl vind je meer 
info over Tjerk. 
 
Conclusies werkgroep Leefbaarheid op 16 september openbaar 
De werkgroep Leefbaarheid heeft uitgezocht welke overlast mogelijk te verwachten is 
voor omwonenden van een monomestvergister. Zo’n vergister kan voldoende groengas 
opwekken om ons hele dorp fossielvrij mee te verwarmen.  
De werkgroep van Klein Groningen en WEN, werd onafhankelijk begeleid door Arjen 
Bosch. Hij is vrijwillig adviseur van KNHM Foundation. Deze foundation helpt actieve 
burgers kosteloos bij het verbeteren van hun leefomgeving. Zo stelde zij ook de 
technische deskundigheid van Alfred Nijenhuis van Arcadis beschikbaar. Een gebaar 
waar Wijnjewoude dankbaar voor mag zijn. 
De conclusies van de werkgroep zijn recent aan de bewoners van Klein Groningen 
gepresenteerd. Op 16 september worden de resultaten in een openbare WEN 
vergadering gedeeld met de rest van het dorp.  
 
Openbare ledenvergadering op 16 september. Reserveer tijdig je plek. 
Deze avond worden twee voor het hele dorp belangrijke thema’s behandeld. 

a) de conclusies van de werkgroep Leefbaarheid monomestvergister 
b) de aftrap van het project Besparen   

In verband met de corona-voorschriften wordt deze vergadering in de sportzaal 
gehouden. Hier kunnen we, een weliswaar beperkt aantal, veilige plaatsen creëren. 
Reserveren is beslist noodzakelijk.  
Voor zover de capaciteit van de zaal het toelaat zijn ook niet-leden welkom.  
Er wordt hard aan gewerkt om de vergadering via een livestream beschikbaar te maken. 
Kijk op www.wen.frl of dat gaat lukken. De livestream kan ook naderhand via de website 
bekeken worden. 
 
De vergadering is op woensdag 16 september om 20.00 uur in Mfc De Swingel. 
Een plaats reserveren kan tot maandag 14 september 12.00 uur door het 
reserveringsformulier in te vullen op www.wen.frl/ledenvergadering. Je krijgt dan uiterlijk 
dinsdag bericht of er plek voor je is. 
Leden gaan voor en bij overschrijving vragen we je om met niet meer dan één persoon 
per huishouden te komen. We streven naar een evenredige vertegenwoordiging van 
verschillende buurten. Er worden deze avond geen besluiten genomen. 
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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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Wijnjewoude bespaart. Doe je mee? 
Op 16 september kun je kennis maken met het WEN bespaarteam. Dat gaat dan 
officieel met haar acties van start, zodat we met het hele dorp in de bespaarstand 
komen en ook kritisch kijken naar ons eigen energieverbruik.     
 
Energie besparen levert je niet alleen lagere energielasten op, maar ook een goed 
gevoel en meer wooncomfort. Met bewuster energiegedrag en enkele goed haalbare 
aanpassingen aan je woning, word je algauw ‘rijker’.  
Maar stel, je weet niet waar te beginnen of wat voor jou een slimme volgende stap is, 
dan kan één van de vrijwillig energiecoaches van WEN je thuis bezoeken en je een 
eindje op weg helpen. Deze energiecoaches vormen het hart van het bespaarteam. Zij 
worden begeleid door onze professionele bespaarcoach Tina Hulst. 
 
Op 16 september inspireren we elkaar om samen Wijnjewoude Energie Neutraal 
dichterbij te brengen. En als we geluk hebben, helpt een miljoenen bijdrage uit de 
Proeftuin Aardgasvrije Wijken ons nog verder op weg. Op 1 oktober wordt bekend of 
Wijnjewoude zo’n PAW-bijdrage krijgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
WEN Open Huizen Dag 10 oktober     
Op zaterdag 10 oktober krijg je de kans om bij dorpsgenoten thuis te kijken hoe zij 
energie besparen en welke maatregelen ze hebben genomen. Je kunt allerlei 
technieken bekijken en de ervaringen van de bewoners horen. Dit is dé kans om beter 
zicht te krijgen op de vele mogelijkheden voor energiebesparing en -opwek.  
Wil je zelf aan de slag dan kan een energiecoach je een steuntje in de rug geven om 
slimme keuzes te maken. 
De Open Huizen Dag wordt gehouden van 10 tot 15 uur. In verband met Corona en om 
de veiligheid van bewoners en bezoekers te waarborgen gaan we werken met 
tijdsblokken. 
Daarom is reserveren voor de Open Huizen Dag noodzakelijk. Dat kan op 
www.wen.frl/openhuizendag. Daar kun je binnenkort ook zien wie zijn huis openstelt en 
wat daar te zien is. Je kunt je tot uiterlijk 6 oktober opgeven. 
 
Geen WEN nieuwsbrief ontvangen? 
Ben jij wel lid van WEN maar zit de maandelijkse nieuwsbrief niet in je mail? Check dan 
je spam en zorg dat mails van WEN niet langer als ongewenst behandeld worden. Zo 
hoef je niets te missen. 
Ben je nog geen lid en wil je wel betrokken zijn? Aanmelden kan op www.wen.frl  
Het lidmaatschap is gratis. 
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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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Geef de pen door 
 
 
 
Van mijn schoonmoeder Anke Posthumus heb ik de pen gekregen om 
een stukje te mogen schrijven in de Bân. Mijn naam is Aukje Rozema en 
sinds juni 2019 woonachtig in het mooie Wynjewâld.  
 
Een prachtig dorp en omgeving om in te 
mogen wonen en leven. Samen met 
mijn vriend Erik en zijn jongens Jannick 
en Jesper, zijn we in augustus verhuisd 
naar de Tjalling Harkeswei aan de 
Compagnonsfeart. Mijn werk als 
woonconsulente is bij CareX Fryslân in 
Leeuwarden. Wij doen 
leegstandsbeheer van woningen en 
gebouwen voor diverse 
woningcorporaties en gemeentes. In 
mijn vrije tijd tennis ik bij Weningwalde. 
Daarnaast wandel, fiets en 
beachvolleybal ik graag en hou ik van 
het samenzijn met mijn vrienden en 
familie. 
 
November 1981 ben ik geboren op de 
Ropta in Drachten. Samen met mijn 
ouders Douwe en Rigtje en mijn broer 
Jelke, gingen we na een paar jaar 
verhuizen naar Rottevalle. De periode 
dat we hier hebben gewoond ging ik 
naar de peuter- en kleuterschool. Hierna 
zijn we verhuisd naar 
Drachtstercompagnie, waar ik ben 
opgegroeid. Toen ik 18 jaar was kreeg 

ik een woning aangeboden in Drachten 
en ben toen op mezelf gaan wonen. 
Januari 2018 leerde ik mijn vriend Erik 
kennen. Dit was een dubbele periode in 
mijn leven. Een half jaar hiervoor was 
mijn vader overleden aan longkanker, 
op 64-jarige leeftijd. Helaas heeft hij 
nooit Erik en de jongens gekend. Wat 
had hij het mooi gevonden dat ik nu in 
Wijnjewoude woon. Back to my roots! 
Mijn overgrootouders Douwe Rozema, 
Maaike Visser en pake Jelke woonden 
namelijk vroeger aan Duerswoude 73. 
Mijn vader kwam graag in Wijnjewoude, 
het voelde als zijn thuis en nu dus die 
van mij. Gelukkig zijn we nog “dicht bij 
elkaar” en kom ik regelmatig bij het 
familiegraf op de begraafplaats 
Duerswâld.  
 
Ik vond het leuk om mezelf aan jullie te 
mogen voorstellen en wie weet komen 
we elkaar een keer tegen in het dorp.  
 
De pen geef ik nu graag door aan mijn 
ex-collega Rosita da Lima. 

 
 
 

 
 
Heb je door omstandigheden hulp nodig bij het regelmatig op tafel zetten van een 
maaltijd? 
Voedselbank Opsterland kan je mogelijk helpen. 
Alle informatie staat op de website: www.voedselbankopsterland.nl 
Je kunt ook bellen: 06-10596926  
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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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               Werkgroep Kom erbij 
 

                            Hier hoort iedereen erbij. 
                        Join us. 

 
We kijken terug op een anders dan anders zomertijd. 
 
SamenWijnjewoude. 
In deze zo stille coronatijd, hebben we elkaar gevonden, is het ons gelukt om de 
verbinding uit te dragen. Laten we er een vervolg aan geven, laten we contact houden! 
 
Duumkesactie.  
Ons (SamenWijnjewoude) laatste presentje (in Coronatijd) voor de oudere, zieke en 
andere dorpsgenoten onder ons die het zwaar hebben: 5 heerlijke duumkes uit de 
handen van de bakkers van Bakkerij Van der Molen. Dit keer sponsorde Drukkerij Frans 
Pool de kaartjes met de tekst: Sinne en Wille kinne folle tille.  
 
Simmer in Wynjewâld, een prachtige laatste zaterdag van de 
Coronazomervakantie, 15 augustus. 
En opeens was er dat Opsterlandse geld en de roep om toch nog iets van het mooie 
spelfeestplan door te laten gaan, er moest wel iets mee gedaan worden. Leden van 
Plaatselijk Belang Wijnjewoude, sloegen de handen ineen, samen met ODV, LONGA, 
MFC De Swingel, Code Hans, Sport Fryslân en JOGG, Het werd een prachtige dag 
vanaf 13.30 uur tot in de latere uurtjes, met voor ieder wat wils. Ik zag vooral in de 
middag 4 dames die zich de benen onder het lijf weg renden, heel veel ranja, appels, 
ijsjes, 80 kids, 20 jongeren, zaklopen, goalschieten, touwtrekken enz. enz. en als 
slotactiviteit, buikglijden!!! Alles onder invloed van de geldende Coronamaatregelen.  
 
Jildou, Sylvana, Aline en Wietske, bedankt!! 
 
BINGO, 17 augustus. 
Het zou de eerste koffieochtend sinds lange tijd worden. Om 9.45 uur waren we er 
helemaal klaar voor, incl. bingoprijzen, bingodames Anke en Zwaantje, 
registratieformulieren en desinfectans. De tafels opgesteld op 1,5 meter van elkaar en 
de tussenwand, in de prachtig gerenoveerde Swingel, opgevouwen. Het welkom was 
buiten aan 2 statafels…welgeteld 10 vaste koffieochtendgasten konden we 
verwelkomen en het werd gezellig, als vanouds, maar op gepaste afstand. Om 11.30 
uur keerde iedereen huiswaarts, de één had meer geluk gehad dan de ander. 
 
Toen ik jonger was verkoos ik vaak het veilige boven het risico, waardoor mijn 
eenzaamheid en sociaal isolement alleen maar toenam. 
 
Week tegen eenzaamheid 2020, van 1 t/m 8 oktober. 
Weet u het nog, de taartjesactie? 
Onder het genot van een taartje een gesprekje met kids uit de groepen 8? 
Dit jaar is alles anders, maar een taartje eten op gepaste afstand en volgens de 
geldende Coronamaatregelen moet kunnen? In samenwerking met de scholen gaat dit 
echter niet lukken, want we respecteren natuurlijk hun keus om zo weinig mogelijk 
reuring binnen de muren te hebben wat betreft buitenstaanders. 
U hoort van ons!! 
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We blikken verder vooruit, omdat het in zalen weer mag, en buiten. 
 
Fietstocht d.d. 21 september. 
We stappen met elkaar op de fiets. Jelle heeft een route van ongeveer 8 kilometer 
bedacht. Vertrek is om 9.30 uur bij De Swingel en voor een kop koffie en wat lekkers 
steken we aan bij de Zorgboerderij aan De Finne 5. De Coronaregels zitten 
langzamerhand natuurlijk vast gebeiteld in ons brein. Bij slecht weer is er een alternatief 
in De Swingel. 
 
Koffieochtenden, de resterende 3 van dit onvergetelijke jaar 2020. 
19 oktober: Bloemschikken met wat de natuur ons biedt. 
16 november: Lezing over heemkunde. 
21 december: Kerstlunch. 
Marjan, Marion en Anja komen vanaf nu met ideeën en zorgen voor de regie rond de 
activiteiten. Dames, bedankt! 
 
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.  
 
Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman. 
 

Nieuws van Uitvaartvereniging “Eert De Doden” 
 

In verband met Corona is de algemene ledenvergadering in maart van dit jaar niet 
doorgegaan. De ledenvergadering is nu vastgesteld op maandag 12 oktober 2020 met 
inachtneming van de RIVM-maatregels. 
Locatie: mfc de Swingel 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Onderwerpen voor deze vergadering zijn o.a.: 
- Vaststellen contributie en ledenkorting 
- Verzekering Bestuurlijke Aansprakelijkheid 
- De mogelijkheid voor onze leden om 15% korting te krijgen op Digitale Nazorg 
- Statutenwijziging en wijziging Huishoudelijk Reglement 

In de Bân van oktober wordt de volledige agenda geplaatst. Verder zijn de stukken over 
de Statutenwijziging te raadplegen op de website, drie weken voorafgaand aan de 
vergadering.  
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met: 
Joop Miedema, voorzitter, tel.: 0516-481305 
Tjitske van der Mei, secretaris, tel.: 0516-481284 
Griet van der Wier, penningmeester, tel.: 0516-481880 
 
Voor nadere informatie kunt u ook de website raadplegen: 
www.uitvaartverenigingenopsterland.nl 
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Nieuws van de Swingel 
 
Het coronavirus is hardnekkig en heeft in de afgelopen periode veel invloed gehad op 
het reilen en zeilen in en van de Swingel. En dat zal nog wel even voortduren. Nu de 
eerste golf achter de rug is normaliseert de situatie zich echter wel. De meeste 
activiteiten kunnen gelukkig weer doorgang vinden. Echter wel met in achtneming van 
de RIVM-maatregelen. De scholen, Longa en DWS maken weer gebruik van de 
sportzaal. Fysio en diëtiste hebben altijd gefunctioneerd. Diverse vergaderactiviteiten, 
line-dancing, filmhuis en biljarten zijn weer op gang gekomen. 
 
Cultureel programma 
Het optreden van Teake van der Meer 
op 12 september 2020 gaat niet door 
om corona-gerelateerde redenen. 
Voor 24 oktober 2020 staan er twee 
concerten van Roon Staal gepland. Zeer 
de moeite waard. Zie overige informatie 
in de Bân. 
 
Simmerskoft 
Afgelopen zomer heeft de Swingel in 
tegenstelling tot voorgaande jaren een 
aantal zomeractiviteiten georganiseerd. 
Dit ter compensatie van vakanties die in 
duigen vielen en voor de jeugd die door 
schoolloze periode en vakantie dicht 
tegen verveling aan zat. Als afsluiter 
was er een zeer succesvolle “Simmer yn 
Wynjewâld” met veel bezoekers en 
deelnemers. Het organisatieteam 
verdient hiervoor een groot compliment. 
 
Fitness 
Het openstellen van de fitnessruimte is 
een wat langdradig verhaal, tot spijt van 
het bestuur. De ruimte is gereed, de 
toestellen staan opgesteld, doch wat 
ontbreekt is een omgevingsvergunning 
af te geven door de Gemeente 
Opsterland. Wij hopen deze vergunning 
binnen afzienbare tijd te ontvangen en 
gaan dan ook direct los. Hou dus de 
website van de Swingel in de gaten. 
 
Bouwen en verbouwen 
De regelmatige bezoeker heeft kunnen 
vaststellen dat de zaalruimte van de 

Swingel een metamorfose heeft 
ondergaan. Doch we zijn nog niet klaar 
met onze plannen. Aan de straatzijde 
zal het dorpshuis nog met ongeveer 
twee meter worden uitgebreid, zodat 
keuken en berging ruimer en praktischer 
worden. Het is de bedoeling dat de 
entree ook een ander uiterlijk krijgt. 
Daarnaast zullen er een aantal stappen 
worden gezet op het gebied van 
energiebesparing. Te denken valt aan 
vervanging glasgevels, dakisolatie en 
vervanging verlichting en optimalisatie 
van het verwarmingssysteem (sporthal). 
 
Organisatie 
Alle activiteiten in de Swingel worden 
uitgevoerd door vrijwilligers. Voor hun 
inzet is het bestuur hen zeer erkentelijk. 
Nog steeds zijn we op zoek naar 
uitbreiding van het aantal vrijwilligers. 
Dus wie daar iets voor voelt wordt bij 
deze uitgenodigd contact op te nemen. 
 
Uitnodiging 
Er vinden steeds meer activiteiten plaats 
in de Swingel. Als bestuur spannen we 
ons in om voor elke inwoner van 
Wijnjewoude van betekenis te zijn. 
Andersom is het voor ons ook van groot 
belang om te kunnen vaststellen dat 
bezoekers graag in de Swingel komen. 
Blijf dus de agenda van de Swingel in 
de gaten houden, of kom gewoon eens 
langs voor een kop koffie of een 
drankje. U bent van harte welkom. 

 
Namens het bestuur van de Swingel, Alex van der Meer 
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Mindfulness & compassie én de kunst  
van het onderhoud 

 
Er is veel gaande in de wereld. Onze routines zijn in meer of mindere mate verstoord of 
veranderd, onze vrijheid is beperkt. 
 
Waar we doorgaans in moeilijke tijden houvast vinden in onze routines en steun bij 
elkaar zoeken, wordt er nu van ons gevraagd om nieuwe routines te ontwikkelen en 
anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Leven in onzekere tijden vol 
verandering kan zeer stressvol zijn. We kunnen geconfronteerd worden met angst, 
prikkelbaarheid, somberte, piekeren, eenzaamheid, slaapproblemen, relatieproblemen 
en allerlei lichamelijke spanningsklachten. 
 
Ervaar jij stress en/of heb je spanningsgerelateerde klachten? Heb je geen tijd meer 
voor jezelf en is je ‘to-do-lijst’ iedere dag weer té lang? Ben je stijf of moe, of heb je last 
van (chronische) pijn? Verlang je naar momenten van rust en ruimte, naar tijd en zorg 
voor jezelf? Of wil je simpelweg meer genieten, anders bewegen, stilte, of juist je leven 
dansen? 
 
Op www.joycederozario.nl vind je het aanbod en de agenda van lessen, workshops en 
trainingen die ik verzorg in de mooie nieuwe Studio Vrijzicht aan de Merkebuorren 39. 
 
Graag faciliteer, begeleid en inspireer ik je… 
…om voluit te kunnen leven in aandacht voor jezelf en je omgeving 
…om de impact van verandering en stress op je leven te verlagen 
…om de kwaliteit van je aandacht en daarmee de kwaliteit van je leven te verhogen 
…om zelf een actieve en constructieve bijdrage te leveren aan je gezondheid en welzijn 
 
Je bent van harte welkom! 
 
joYce 

 

  
 
Helaas zijn alle rommelmarkten in de afgelopen zomerperiode vanwege het Corona-
virus niet doorgegaan. Ook de avondfiets4daagse is om dezelfde reden komen te 
vervallen. Heel jammer allemaal.  
U bent van ons gewend dat wij jaarlijks bij u aanbellen voor de contributie. Ook dat 
hebben wij niet gedaan omdat er ook geen activiteiten zijn geweest. 
 
De eerstvolgende activiteit is de Winterwandeltocht. Deze staat gepland voor zaterdag 
30 januari 2021. Of deze wandeltocht door kan gaan, wordt te zijner tijd bekeken. Over 
afstanden en starttijden wordt u nader geïnformeerd in de Bân van december/ januari. 
 
Bestuur VVV 
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Uitgebreide tour van zanger-pianist Roon Staal  

nu ook in de Swingel van Wijnjewoude 
 
Na een geslaagde corona-proof zomertour in juni gaat zanger-pianist Roon Staal in 
september en oktober opnieuw op pad door Nederland.  
 
Op zaterdag 24 oktober a.s. om 19.00 
en 21.00 uur komt de 40-jarige musicus 
langs in mfc De Swingel om een tweetal 
concerten geven. Uiteraard wordt 
gehoor gegeven aan de dan geldende 
maatregelen door de overheid met 
betrekking tot de coronapandemie.   
 
"Amazing tenor vocal performance" 
Met op authentieke wijze gezongen 
covers maar ook typerende eigen 
werken kunt u op uw gemak genieten 
van een man met een gave stem en 
behendig pianospel. De legendarische 
zanger Art Garfunkel 
(Simon&Garfunkel) heeft een 
boodschap voor het grote publiek toen 
hij zijn Nederlandse protege aanprees: 
“To whom it may concern: Here I take 
great pleasure in introducing the 
extraordinary talent of Roon Staal, one 
of the truly great singers in the western 
world! We have been friends for years, 
singing together and recording just for 

the beauty of it. Let the amazing tenor 
vocal performance of Mr Staal now carry 
you away! Very truly yours”. Ook de 
Britse singer-songwriter Gilbert 
O'Sullivan merkte de Nederlander 
op: “It's his voice not least his 
songwriting ability that really shines 
throughout”.   
 
Tijdens het concert zijn er naast 
bekende songs van eerdere cd's als 
Sound Of Silence, Imagine en Promise 
veel nieuwe werken met een 
splinternieuw album dat deze zomer 
wordt opgenomen, ditmaal in eigen 
land. Nieuwe covers en nieuwe originele 
werken maken net als eerdere albums 
zijn inmiddels 14de album compleet. 
Zijn meest recente album 'Peace' dat 
deels in Nederland en deels in Japan is 
opgenomen werd goed ontvangen en is 
een voorbode van wederom een 
bijzonder album.   

 
Alle informatie met betrekking tot de herfst tour en het concert in Wijnjewoude kunt u 
vinden op de website www.roonstaal.com.  
Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06-30025992. 
  
U bent van harte welkom!  
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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.



17

Tekenen & schilderen met Ciska 
 
Maandagavond 14 september 2020 start een cursus tekenen & schilderen voor 
beginners en gevorderden. Misschien zijn de meesten van jullie nog op vakantie en 
denken nog helemaal niet aan cursussen. 
 
Maar ik ben ik al weer een tijdje bezig geweest voor het Corona bestendig vormgeven 
van de komende cursussen. 
Het lijkt er steeds meer op dat we de komende tijd ons moeten aanpassen naar de 1,5m 
samenleving. We hebben tijdens de Lock-down geleerd dat afzondering een goed 
middel tegen Corona is voor de korte termijn. Echter als dat te lang duurt dan worden 
mensen eenzaam, ze raken hun dagelijks ritme kwijt en de vrolijke zaken in het leven 
gaan ze missen. Alles mijden en thuis blijven zitten blijkt niet goed. Mensen worden er 
gedeprimeerd en zelfs ziek van. Juist in deze zorgelijke tijden heeft een mens ook leuke 
dingen zoals een hobby nodig. Niet alleen om de zinnen te verzetten maar ook om een 
doel te hebben en ook andere mensen te blijven zien. 
Voor mijn cursussen heb ik met alle verhuurders van accommodaties, afspraken kunnen 
maken over hygiëne, werkafstand en ventilatie. Hierbij volgen we allemaal de richtlijnen 
van het RIVM. 
Zelf draag ik een mondkapje. 
 
Misschien wel het belangrijkste, wat ook alle gezondheidsinstanties als GGD etc. al 
eerste adviseren: DENK OM ELKAAR. Hiermee bedoelen ze dat we het met zijn allen 
en voor elkaar veilig moeten maken. 
 
Voor mij staat bij het lesgeven het plezier en ontwikkelen van ieders mogelijkheden op 
de eerste plaats.  
 
Gewerkt wordt met materiaal zoals potlood, pastel, aquarel en olieverf (zelf materiaal 
meenemen). 
Ook gezelligheid speelt een belangrijke rol. 
 
Locatie: Dúnhoeke (bij Dúndelle), Bakkeveen 
Tijd: 19.15 uur tot 21.45 uur 
Voor informatie & opgave: Tel: 06 29101138 
ciskabeukema@live.nl, Ciska Beukema 
 
 
 

Prikbord 
 
 
Bedankwoord 
Onze oprechte dank voor alle hartverwarmende blijken van medeleven,  
die wij als familie mochten ontvangen na het overlijden  
van onze lieve mem en beppe, Teetske Bosscha – de Vries  
 
Kinderen en kleinkinderen.  
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MS collecteweek (16-21 november 2020): 
collectanten gezocht in Wijnjewoude! 

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het 
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Wijnjewoude, 
gemeente Opsterland. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? 
 
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om 
de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de 
hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. 
In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen 
bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.   
 
Onderzoek hard nodig 
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe 
de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds 
investeert de opbrengst uit de MS-collecte in innovatieve onderzoeken naar MS. 
 
Word collectant 
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. 
Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten 
uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. 
Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan. 
 
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk 
en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook. 
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 

 
Digitaal verzending naar het CBR (via zorgdomein) 

rijbewijskeuring A, BE, CE, DE en code 95 in 
Ureterp 

 
Verloopt uw rijbewijs omdat u 75 jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, of omdat u 
om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs A? 
B/E? C/E, D/E? Code 95 en taxipas. Maak dan nu alvast een afspraak voor deze 
keuringen in Ureterp.  
Locatie: Multifunctioneel Centrum De Wier, De Telle 21, 9247 AA Ureterp 
 
Data: wekelijks. 
Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem 
dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-
14716543. Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com 
 
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 
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Natuurontwikkeling rond Oude Bosch van start 

 
Rond Oude Bosch, tussen Wijnjewoude en Bakkeveen, worden vanaf eind augustus 
enkele natuurpercelen van Staatsbosbeheer ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. 
Het gaat om de aanpak van enkele poelen, het stimuleren van heidegroei en de aanleg 
van akkers, boomwallen en een wandelpad.  
 
Het gebied ligt in het beekdal van het Alddjip, tussen de beek en de weg Duerswâld. Op 
verschillende plekken wordt heidegroei gestimuleerd, door de voedselrijke bovengrond 
te verwijderen of voedselarme grond naar boven te ploegen. Ter hoogte van het Alddjip 
komt een nieuwe stuw. Enkele poelen worden opgeschoond en de poel ten noordoosten 
van de Stripe wordt ook nog vergroot. Verder zuidoostelijk, in het verlengde van de Jan 
Anne Leane, komt een nieuwe poel.  
 
Ook worden er akkers en een boomwal aangelegd en komt langs de boomwal een 
nieuw wandelpad. Rond de poelen en de heide staat het ontwikkelen van kruidenrijk en 
heischraalgrasland centraal. De overgang tussen bos, heide en kruidenrijk grasland 
zorgen straks samen met de poelen voor een fijn leefgebied voor vlinders, insecten en 
kleine amfibieën zoals kikkers. Het werk start eind augustus en is naar verwachting in 
december klaar. Tijdens de uitvoering wordt vooral gebruik gemaakt van beheerpaden 
van Staatsbosbeheer om materiaal aan- en af te voeren. Fiets- en wandelpaden in het 
gebied blijven open en bruikbaar.  

Gebiedsinrichting 
Het werk rond Oude Bosch is onderdeel van de tweede projectfase van 
gebiedsinrichting Koningsdiep. Hierin werkt de provincie Fryslân samen met de 
gebiedscommissie Koningsdiep, Wetterskip Fryslân, gemeente Opsterland, 
Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten. De twee grootste opgaven zijn 
het beekdalherstel van het Alddjip en de aanleg van Natuurnetwerk Nederland. De 
gebiedscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van natuur, landbouw, water en 
recreatie uit het gebied. 

 

Handwerkclub 
 
Op 10 september zou onze handwerkclub weer beginnen in 't Wâldhûs. 
Door de coronatijd hebben we maar besloten om eerst even af te wachten hoe het met 
de corona komt. Het is nog niet verantwoord om bij elkaar te zitten.  
Ook is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. 
Thuis handwerken kan ook. Voor materiaal kunt u altijd bellen.  
 
Verder hebben we vele soorten sokken te koop en zijn er leuke cadeaus. U kunt ons 
bellen op tel.nr.: 0516-481495 Janke Jongsma, en tel.nr.: 0516-481992 Froukje Pera. 
 
Janke en Froukje. 
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                       Tennis in het najaar 

Na de warme, warme zomer waarin tijdens de vakantie velen van ons dicht bij huis zijn 
gebleven, zijn de scholen weer begonnen en staan we aan het begin van een 
tennisherfst die toch wel heel anders gaat verlopen dan we gewend zijn. 
 
Vanwege de corona zijn de voorjaarscompetities verplaatst naar het najaar. Dat 
betekent voor de tennisclub dat de vrijdagavond- en de woensdagavond competities 
vanaf de tweede week van september starten (9 en 11 september). Daarnaast zijn er 
nog wedstrijden voor de dorpenbokaal, waar wij als Weningewalde aan meedoen. Er 
zullen dus veel meer ‘officiële’ wedstrijden gespeeld worden in deze periode dan we 
anders doen in de herfst. 
 
De toss-avonden op de vrijdag zijn weer begonnen. Als er toevallig op een vrijdag de 
banen bezet zijn voor competitie, wordt de toss-avond verplaatst naar de donderdag 
daarvoor.                                                        
Het gemengd dubbel team speelt 7 wedstrijden op de vrijdagavond, waarvan 3 keer 
thuis. De thuiswedstrijden zijn op de volgende data: 11 en 25 september en 16 oktober. 
De uitwedstrijden zijn op 18 september en 2, 9 en 23 oktober.   
Het herendubbelteam speelt op de woensdagavonden. Dit team speelt ook 7 keer, 
waarvan 4 keer thuis. De thuiswedstrijden zijn op 9 en 23 september en 7 en 21 
oktober. De uitwedstrijden zijn op 16 en 30 september en 14 oktober.     
 
De opgave voor de dorpenbokaal was dit jaar zo groot dat er besloten is om in twee 
poules te spelen.  Weningewalde is ingedeeld in de poule met Haulerwijk, Bakkeveen, 
Zevenhuizen en Appelscha. Het team speelt twee thuiswedstrijden: op maandagavond 
24 augustus en maandagavond 14 september.  
De tennislessen zijn ook weer begonnen. Onze tennistrainer Tom Vink startte dinsdag 
18 augustus weer de eerste lessen. De laatste reguliere les is op 15 september, maar 
mochten er een of twee dinsdagen uitvallen – bijvoorbeeld door slecht weer – dan zijn 
22 en 29 september reserve data.  
 
 

Labdienst Nij Smellinghe/ Trombosedienst 
 
Vanaf 17 augustus is in de even weken het prikpunt in de Swingel weer open. Van 
10.30 uur tot 11.00 uur kunt u hier om de 14 dagen weer terecht. Er wordt geprikt voor 
huisartsen, specialisten en de trombosedienst. 
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Klaverjassen in de Swingel 
 

Donderdag 10 september willen we weer beginnen met klaverjassen. 
Vanwege het Coronavirus spelen we aan 
dubbele tafels.!!! 
De inleg is €1,50. 
Aanvang 13.30 uur. 
 
Bij verhindering graag afmelden. 
Jelle Bergsma 
Tel.: 0516-481007 
 

 

 
Dorpssteunpunt Wijnjewoude 

 
Na de vakantie hebben we weer zitting in De Swingel op woensdagmorgen van 10.00 -
12.00 uur. Voor de data zie de agenda achterin de Bân. Uw kunt ook telefonisch contact 
opnemen met de leden van het Dorpssteunpunt, telefoonnummers staan hieronder. 
 
Ook u kunt in een situatie komen dat u het even niet meer weet of iets niet meer 
zelfstandig kunt. Heeft u een zetje in de rug nodig, iemand die u helpt of gewoon een 
luisterend oor? Of is er iemand in uw omgeving om wie u zich zorgen maakt? Heeft uw 
kind, partner, ouder of goede vriend ondersteuning nodig. 
 
U kunt ook contact opnemen met het Gebiedsteam van de gemeente Opsterland 
Het gebiedsteam heeft drie loketten in onze gemeente: 
Beetsterzwaag in het gemeentehuis, maandag t/m vrijdag, van 9.00-12.30 uur,  
tel.: 0512 - 386 222 
Gorredijk in de bibliotheek, maandagmiddag van 14.30 - 16.30 uur 
Ureterp in de bibliotheek, woensdagmiddag van 14.30 - 16.30 uur 
Als u ondersteuning van het Gebiedsteam heeft gevraagd, komt één van de 
consulenten bij u thuis om uw situatie te bespreken. 
 
Joop Witlox   06-108 05 561 
Appie de Haan  0516 - 481978 
Alie Blaauwbroek  0516 - 481307 
Grietzen van der Woude 06-206 55 998 
Martje Seefat   0516 - 481271 
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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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Financieel verslag 2019 van  
St. dorpshuis Wijnjewoude 

 
Exploitatieverslag         
Omzet/huuropbrengsten/gemeentelijke bijdragen*               €79.409 
Kostprijs van horeca-omzet   11.822 
Overige kosten    41.071 
Afschrijvingen     10.560      
      ______  
Som lasten           63.453 
          ________ 
Normaal resultaat          15.956 
Bijzondere bate (restitutie energiebelasting)              7.961 
          ________ 
Resultaat 2019            23.917 
          =======  
 
Toelichting: 
*de omzet is samengesteld uit de volgende elementen: horeca-opbrengsten, vaste huur, 
verhuur ruimtes, verhuur sportaccommodatie, vergoeding schoolgymnastiek, opbrengst 
reclameborden en ontvangsten van de vrienden van de Swingel. 
 
Ontwikkeling eigen vermogen 
Het resultaat 2019 is toegevoegd aan het eigen vermogen. 
Ultimo 2019 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 110.705,-- 
 
Aantekeningen van het bestuur bij de financiële verantwoording 2019 
Het resultaat over 2019 ligt in lijn met de verwachtingen. Wel dient te worden opgemerkt 
dat de bijzondere bate grotendeels éénmalig is. Daarnaast is het resultaat met name te 
danken aan de inzet van de vele vrijwilligers, waarvoor het bestuur hen zeer dankbaar 
is. In 2019 zijn veel investeringen gedaan. Ook in 2020 is er sprake van veel 
investeringen. Het bestuur streeft naar maximale functiemogelijkheden van de Swingel, 
zodat alle inwoners van Wijnjewoude zich thuis voelen en aan die activiteiten kunnen 
deelnemen waarin men is geïnteresseerd. Een belangrijk deel van onze investeringen 
zijn mogelijk door ondersteuning van derde partijen, waaronder de van Teyensfundatie, 
de P.W. Janssenstichting, het Oranjefonds en het VSB-fonds. 
 
Qua exploitatie zal 2020 een moeilijk jaar worden vanwege de aspecten van de Corona-
crisis. Niettemin blijft het bestuur met de activiteitencommissie initiatieven ontwikkelen 
om de Swingel nog aantrekkelijker te maken. 
 

Schutjassen 
                               
Helaas kan het schutjassen door het corona-virus voorlopig niet doorgaan. Mochten de 
maatregelen versoepeld worden, dan wordt er gekeken wat er mogelijk is en dat het dan 
eventueel hervat wordt. Dan zal dat in de Bân gemeld worden 
We hopen op betere tijden! 
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 

Sipelsop is het Friese woord voor uiensoep.  
Deze sipelsop zie je nooit op een menukaart staan en 
dat vind ik dus een belediging voor deze  
Friese delicatesse. Wanneer ik deze soep maak en 
hieraan denk, kan ik wel huilen…of zou het van de uien 
komen.  
 
Recept (voor vier personen): 
4 hardgekookte, gepelde eieren 
500 gram fijngesneden uien 
60 gram roomboter 
80 gram bloem 
1 liter koude bouillon 
Zout 
Peper 
Nootmuskaat 
1 klein scheutje azijn 
100 gram geraspte Friese nagelkaas 
 
Smelt de roomboter in een pan en fruit de uien voorzichtig tot ze glazig zijn. 
Roer de bloem erdoor en voeg al roerende de koude bouillon toe. 
Breng de soep aan de kook en laat ze op een laag pitje zachtjes vijf minuten doorkoken. 
Maak de soep op smaak met zout peper en iets nootmuskaat. 
Roer op het laatste moment de azijn erdoor. 
Snijd de eieren in kleine stukjes en verdeel ze over vier diepe borden. 
Schep de soep op de borden en dien de Sipelsop op met geraspte Fryske nagelkaas. 
Lekker met halve sneetjes witbrood. 
 
Siebo 

 
Samen bijbellezen 

 
Evenals vorige jaren is er weer de mogelijkheid om samen ontdekkend bijbel te lezen. 
Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Michel van Heijningen, 06-25297564. 
Samen met ieder die interesse heeft, plannen we dan een datum. 
 
Een van de deelnemers Sandra Meijer (Compagnonsfeart) verwoordt haar ervaringen 
als volgt: 
We zijn een mooie verscheidenheid aan mensen met respect voor elkaar en het Woord. 
Samen hebben we een ongedwongen sfeer gecreëerd en mede daardoor is de drempel 
laag; zeker voor nieuwe mensen. Ik merk aan mijzelf dat ik, na onze bijbelklas met 
hernieuwde energie en een glimlach op mijn gezicht naar huis ga. 
Kortom, wie je ook bent, ben je nieuwsgierig naar de bijbel, doe brijblijvend een keertje 
mee.  
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Kinderopvang Esther 
 
 
 

 
 

Peutergroep  
 
 
Op 17 augustus is de peutergroep net als de scholen weer begonnen. 
We hebben voor de vakantie afscheid genomen van een aantal peuters, zij gaan nu 
verder op de basisschool. We verwelkomen 15 nieuwe peuters in de maand augustus 
en september. Nieuwe kinderen moeten wennen aan de peutergroep maar ook kinderen 
die vakantie hebben gehad. We werken met elkaar aan het thema: ”Welkom”. We 
maken samen kennis met Puk en Tomke onze handpoppen die we gebruiken bij ons 
VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma. Puk gebruiken we bij de 
Nederlandse taal en Tomke bij de Friese taal onderdelen. We helpen elkaar bij het 
wegwijs maken in de groep. Waar hang je je jas op, waar is de tas. Wat zit er in ieder 
zijn tas. Samen ontdekken we welke speelhoeken er zijn en hoe we hier kunnen spelen. 
En natuurlijk gaan we ook samen opruimen. 
 
 

BSO 
 

De BSO is in de laatste week van de zomervakantie 
opgestart. We zijn tijdens de zomervakantie een aantal 
dagen opengeweest. Tijdens de vakantie BSO hebben we 
samen “Water” onderzocht. Er is veel te beleven met water 
en water is er in meerdere vormen. We hebben 
waterspellen gedaan, regenmeters gemaakt, regen 
gemaakt, in de sloot opzoek gegaan naar water diertjes en 
meer van deze activiteiten. 
 
Intussen zijn we ook hier weer gewoon geopend. Op vier 
middagen in de schoolweken ontvangen we kinderen van 
de basisschool. Samen spelen, samen ontspannen na een schooldag. 
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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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Kinderopvang Buitenleven  
 
 
 
 
 

Voor de vakantie hebben alle kinderen van 
Buitenleven een lege fles mee naar huis gekregen. 
In deze fles hebben ze vakantie schatten gestopt. De 
flessen zijn met van alles gevuld. Zand, steentjes, 
takjes, veren, foto’s enzovoort. We zijn na de 
vakantie reuze benieuwd wat iedereen heeft 
verzameld. De kinderen vertellen mooie verhalen bij 
hun eigen fles en bewonderen die van een ander.   
 
 
Bij Buitenleven zijn we 
graag veel buiten. 
Spelen met water en 
zand is heerlijk. Kijken 
naar de koeien op zoek 

naar torren en andere kleine beestjes. Planten in de 
moestuin water geven en natuurlijk ook groente eruit 
plukken en proeven. Tijdens het heerlijke zomerweer 
deden we eigenlijk alles buiten, ook verven. En deze keer 
niet met een kwast maar met gevulde waterballonnen. 
Prachtige kunstwerken zijn er gemaakt.  
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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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Dorpsagenda 

 
 
September 
 
2 Zitting Dorpssteunpunt van 10.00 – 12.00 uur 
10 Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur 
16 Openbare ledenvergadering WEN, 20.00 uur in de Swingel 
16 Zitting Dorpssteunpunt van 10.00 – 12.00 uur 
21 Kom Erbij Fietstocht, start 9.30 uur vanaf de Swingel 
26 Filmhuis, 20.00 uur in de Swingel 
30 Zitting Dorpssteunpunt van 10.00 – 12.00 uur 
 
Oktober 
 
10 WEN Open Huizen Dag van 10.00 – 15.00 uur 
12 Ledenvergadering EDD, 20.00 uur in de Swingel 
14 Zitting Dorpssteunpunt van 10.00 – 12.00 uur 
19 Koffieochtend Kom Erbij (bloemschikken) 
24 Concert zanger-pianist Roon Staal, 19.00 uur en 21.00 uur in de Swingel 
28 Zitting Dorpssteunpunt van 10.00 – 12.00 uur 
 
 
 
 
Logo zorgboerderij de Finne 
Logo Vrijzicht een beetje groter  
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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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Kerkdiensten 

Hervormde Gemeente 

September
06 09.30 uur Weinterp Ds. G.J. Otter, Damwoude

13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd
13 09.30 uur Weinterp Prof. Dr. E. van ’t Slot, Zwolle

13.45 uur Weinterp Ds. C. Hoek, Bedum
20 09.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Start Winterwerk

13.45 uur Weinterp Ds. J.H. van Wijk, Windesheim
27 09.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

13.45 uur Weinterp Ds. W.J. Bakker, Nieuweroord

Oktober
04 09.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 

September
06 9:30 uur ds. H. Engelsma
13 9:30 uur dhr. E. van Halsema, Kampen
20 9:30 uur ds. H. Engelsma Startzondag
27 11:00 uur ds. H. Engelsma.

Oktober
04 9:30 uur ds. P.W. Hulshof, Jubbega
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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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ddee  BBâânn
Geboortekaartjes nodig?

Ik heb een groot assortiment aan kaartjes in voorbeeldboeken. Je kunt ze ook 
op mijn website bij familiedrukwerk bekijken. Als je de proefdruk hebt 
goedgekeurd, kunnen de kaartjes een paar uur later klaar zijn.

Opper Haudmare 2
9241 WD  Wijnjewoude

Wijnjewoude Energie NeutraalWijnjewoude Energie Neutraal
OOppeenn  HHuuiizzeenn  DDaagg
1100  ookkttoobbeerr  22002200

Tel. 06 - 57 58 43 54   info@drukkerijpool.nl   www.drukkerijpool.nl- -

Om het verenigingsleven in Wijnjewoude te steunen 
sponsor ik bij een bestelling van geboortekaartjes € 10,- aan een vereniging in 
Wijnjewoude naar keuze! (Deze actie loopt tot 31 december 2020).




