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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 7 november 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 31 oktober 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: lammertbouma@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
De wens dat het normale dorpsleven weer ongestoord opgepakt kon worden na de 
zomer is nog niet in vervulling gegaan. Sterker nog, een strengere regelgeving is 
ingevoerd. Wonderlijke gewaarwording eigenlijk. De mens wordt steeds 
individualistischer dan vroeger volgens degenen die daar verstand van hebben. Een 
goede eigenschap en wapen tegen de corona-pandemie zou je denken. Het tegendeel 
blijkt. Mensen zijn kuddedieren, zoeken elkaar op en kunnen schijnbaar niet zonder 
elkaars gezelschap. Toch ook een goede eigenschap en het geeft kleur aan het leven. 
Getuige de inhoud van deze Bân blijft het dorpsleven voorzichtig doorgaan en 
activiteiten zo mogelijk met de ingestelde regelgeving uitgevoerd. Eens zal ook deze 
corona toestand voorbij zijn. Wij wensen iedereen vooral gezondheid en veel 
leesplezier. 
 

De redactie 
  

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“Natoer yn 

ûntwikkeling” 
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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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Spreekuur 
De afgelopen maanden hebben wij het maandelijkse spreekuur niet door laten gaan. 
Omdat wij er nu van overtuigd zijn dat wij onder verantwoorde omstandigheden het 
spreekuur weer kunnen laten plaatsvinden, zal er komende dinsdag 13 oktober 
voorafgaand aan de bestuursvergadering van PB weer een spreekuur zijn. Anders dan 
voorheen zal dit geen inloopspreekuur zijn, maar werken we op afspraak. Op deze 
manier kunnen we voldoen aan de coronamaatregelen en toch direct contact hebben 
met jou als inwoner van Wijnjewoude.  
 
Het spreekuur zal plaatsvinden op 
dinsdag 13 oktober vanaf 19:00 uur. Als 
PB iets voor je kan doen, als je iets wilt 
delen of bespreken, of als je gewoon 
een goed idee hebt verwelkomen we je 
dan graag. Maak hiervoor een afspraak 
via een van de onderstaande 
contactgegevens! 
 
Verdeling bestuurstaken 
Nu ons bestuur weer compleet is, 
hebben wij de verschillende 
aandachtsgebieden waar wij ons mee 
bezighouden opnieuw verdeeld. We zijn 
blij met de diversiteit van ons bestuur en 
de verschillende achtergronden van de 
bestuursleden. Hierdoor hebben we veel 
kennis en ervaring in huis waarmee we 
vol vertrouwen aan de slag kunnen. 
Een overzicht van de taakverdeling is te 
vinden op www.wijnjewoude.net. Voor 
vragen, suggesties en tips kun je 
contact opnemen met het secretariaat 
via pbwijnjewoude@gmail.com.  
 
Nieuwbouw 
De laatste tijd is PB druk bezig met het 
onderzoeken van de mogelijkheden 
voor nieuwbouw in ons dorp. In 

verschillende media is er de laatste tijd 
aandacht geweest voor nieuwbouw in 
Opsterland en ook in ons dorp is dit erg 
actueel. Nieuwbouw kan de doorstroom 
op de woningmarkt bevorderen en 
bovendien een positieve impuls zijn voor 
het ondernemersklimaat in ons dorp. 
 
In nauw overleg met o.a. de gemeente 
wordt een aantal scenario’s onderzocht. 
Om speculaties te voorkomen en er nog 
een aantal onduidelijkheden zijn, 
kunnen we op dit moment nog niets 
meer zeggen over deze scenario’s. Wat 
wel duidelijk is, is dat uitbreiding door 
nieuwbouw geen optie is. De gemeente 
heeft aangegeven hierbij ook aan 
provinciale regelgeving gebonden te 
zijn. Op de kaart van Wijnjewoude is 
duidelijk een rode lijn om onze 
dorpskern aangegeven: hierbinnen kan 
onder voorwaarden onderzocht worden 
of er nieuwbouw mogelijk is, daarbuiten 
is daartoe geen mogelijkheid. Of om met 
termen van de gemeente te spreken: 
uitbreiding is geen optie, maar 
onderzocht kan worden of inbreiding 
mogelijk is. 

 
Om nieuwbouw te kunnen realiseren wil de gemeente in ieder geval een aantoonbare 
vraag naar nieuwbouw vanuit ons dorp ontvangen. Wij zijn bezig om hiervoor een 
vragenlijst te maken waarmee we deze vraag willen inventariseren. Zodra deze klaar is 
zullen wij ervoor zorgen dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen deze in te vullen. Deze 
inventarisatie zal in eerste instantie vooral dienen te onderzoeken of er vraag is naar 
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nieuwbouw in ons dorp. Mocht de uitkomst positief zijn dan biedt dat voor ons 
mogelijkheden om samen met de gemeente meer concreet te onderzoeken wat er voor 
mogelijkheden voor Wijnjewoude zijn. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
 

 
 

 
 
 

Oude dorpsfoto? Wie kent deze personen? 
 
Onderstaande foto is waarschijnlijk gemaakt door B. Friso uit Wijnjewoude. We zijn 
benieuwd of hier mensen op staan die worden herkend door lezers van de Bân. Wellicht 
is het een leuk stukje Wynjewâldster geschiedenis. Herkent u iemand, dan kunt u 
contact opnemen met Annie Posthumus via 0516-481381 of deban@wijnjewoude.net.  
 

 

Inloopspreekuur PB: dinsdag 13 oktober vanaf 19.00 uur in de Swingel 
(let op: alleen op afspraak!) 
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WEN Stap voor Stap 
 
Conclusies Leefbaarheid rond monomestvergister 
Tijdens de ledenvergadering op 16 september werd het 
rapport van de werkgroep Leefbaarheid gepresenteerd over 
de invloed van een monomestvergister op de leefbaarheid in 
de omgeving. De werkgroep besteedde aandacht aan geur, 
geluid, licht, verkeersbewegingen, gezondheid, 
landschap/uitzicht en waarde onroerend goed. De meeste aandacht ging uit naar de 
toename van verkeersdrukte door de aanvoer van mest en afvoer van digestaat. 
 
De conclusie was dat verkeersoverlast 
het beste kan worden voorkomen als 
Klein Groningen in een overeenkomst 
met WEN vastlegt dat het transport niet 
door Klein Groningen zal plaatsvinden. 
In verband met verkeersveiligheid voor 
fietsers op de kruising 
Weinterp/Tolleane stelde Arcadis voor 
om een doorsteek te maken bij het 
AVIA-benzinestation. Dit heeft inmiddels 
tot protesten van aanliggende bedrijven 
geleid en aandacht van de gemeente. 
WEN heeft voorkeur voor elektrisch 
vervoer en onderzoekt de voors en 
tegens van een grote of kleine 
tankwagen. 
 
Over de andere onderwerpen, zoals 
geur en geluid etc. werd geconcludeerd 
dat van de moderne 
monomestvergisters geen overlast mag 
worden verwacht. Als er wel hinder zou 
worden ondervonden, kan dit door 
technische maatregelen worden 
verholpen. WEN zal altijd streven naar 
het voorkomen van hinder. 
 

De vergadering heeft deze rapportage 
met instemming ontvangen en er werd 
geconcludeerd dat eventuele dilemma’s 
rond leefbaarheid opgelost kunnen 
worden. Vanuit de zaal werd het bestuur 
opgeroepen om “moedig voorwaarts” te 
gaan.  
Het bestuur van WEN gaat nu verder 
met de voorbereiding van groengas 
productie uit de mest van omliggende 
boeren. Groengas moet een belangrijke 
bijdrage leveren aan Wijnjewoude 
Energie Neutraal in 2025. 
 
De onderzoeksresultaten werden 
gepresenteerd door Alfred Nijenhuis van 
Arcadis. Klein Groningen had in de 
werkgroep Leefbaarheid om dit 
onderzoek gevraagd. Op 29 augustus 
waren de onderzoeksresultaten al 
gedeeld met de buurtvereniging. Zowel 
de vrijwillig procesbegeleider Arjen 
Bosch als Arcadis waren beschikbaar 
gesteld door de Nederlandse Heidemij 
Foundation. De volledige rapportage 
staat op www.wen.frl/mestvergisting.  

De video van de ledenvergadering is te zien op www.sa24.nl/WEN  
 

 
Wijnjewoude bespaart. Doe je mee?     
De tweede helft van de ledenvergadering ging alle 
aandacht naar het onderwerp besparing. 
Tina Hulst vertelde hoe je met bewuster gedrag ongeveer 
20% energie kunt besparen. En dat scheelt dus ook flink 

in je portemonnee. De Leeuwarder energiecoach Klaas Hofman gaf een inspirerend 
inkijkje in hoe plezierig het is als je daarbij wat ruggensteun kunt krijgen van een 
energiecoach.  
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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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Energiecoaches in de startblokken 
Binnenkort kan iedere Wijnjewoudster bij zijn of haar besparingsplannen gebruik maken 
van de tips en steun van ons eigen team van energiecoaches. Momenteel worden er 
vier dorpsgenoten speciaal opgeleid voor deze vrijwilligersrol en meer kandidaten 
starten binnenkort. Dus, als jij ook bewust met energiebesparing aan de slag wilt, maar 
je loopt met allerlei vragen, meld je maar vast voor een afspraak bij jou thuis. Je zult 
merken hoe leuk en stimulerend het is om met je energieverbruik heel wat geld te 
kunnen besparen. Je kunt een afspraak maken via wenbespaarteam@hotmail.com of 
bel met 06-10416396. 
 
De Open Huizen Dag komt eraan!                      
Laat je inspireren en bezoek de opengestelde 
huizen. Op zaterdag 10 oktober van 10:00 tot 15:00 
kun je bij verschillende dorpsgenoten binnenkijken 
in hun huis met innovatieve en duurzame 
aanpassingen. Het kan zijn dat je op je ronde al een energiecoach ontmoet waar je een 
afspraak mee kunt maken om in je eigen huis mogelijkheden te onderzoeken. 
 
Kortom, de Open Huizen Dag is een 
unieke kans voor ieder die interesse 
heeft in duurzaamheidsmaatregelen, 
bespaartips en een lager gas- en 
stroomverbruik. Nu kun je bij eigen 
dorpsgenoten zien welke mogelijkheden 
er zijn. In verband met COVID is 
reserveren verplicht. En om de 
veiligheid van bewoners en bezoekers 
te waarborgen gaan we werken met 
tijdsblokken van 45 minuten. Elders in 
deze Bân vind je het overzicht met 
Open Huizen en wat daar te zien is. 
Reserveren is noodzakelijk en kan op 
www.wen.frl/openhuizendag of door te 
bellen met Evert Bok, tel.: 06-18478224. 
Opgeven kan tot en met 7 oktober. Dus 
meld je gauw aan. 
 
Proeftuin Aardgasvrije Wijken vraagt 
geduld 
De datum waarop bekend wordt welke 
gemeenten een Rijksbijdrage kunnen 
verwachten uit de regeling PAW is van 1 
oktober uitgesteld naar een, op dit 
moment nog onbekende, latere datum.  
 
Koninklijke belangstelling voor WEN 
Het bezoek dat koning Willem 
Alexander en koningin Maxima op 17 
september aan Zuidoost Friesland 
brachten, stond in het teken van de 

Regiodeal. Er komt 15 miljoen van het 
Rijk voor de vier gemeenten om de 
leefbaarheid te bevorderen. Met trots 
introduceerde burgemeester Ellen van 
Selm haar gemeente Opsterland. Ze 
legde een verbinding tussen landschap 
en geschiedenis -het Damshús Nijbeets 
was er- en de energietransitie waarbij 
WEN als voorbeeld diende. Pieter de 
Kroon benadrukte dat de 
energietransitie alleen kan slagen, als 
elke burger meedoet en persoonlijk 
verantwoordelijkheid gaat dragen voor 
de noodzakelijke omslag. Zo kan het 
dorp energieneutraal worden. 
Aansluitend legde hij ook de link tussen 
de turfwinning in het verre verleden en 
de opwek van groene energie nu. In 
beide situaties gaat het erom dat 
iedereen in de betreffende 
gemeenschap profijt heeft van de 
energiewinning. Honderd jaar geleden 
kwamen de arbeiders in opstand tegen 
de heersende macht die het zwarte 
goud voor eigen gewin liet delven. Anno 
2020 spannen we ons als 
Wijnjewoudster coöperatie in om met 
elkaar groene energie op te wekken. 
Dus niet van bovenaf, waarbij 
(buitenlandse) investeerders met de 
winst weglopen, maar van onderop 
zodat inwoners van het dorp profiteren. 
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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 
 
En zo kreeg ik een appje van Aukje Rozema met de vraag of ik een 
stukje wilde schrijven in de Bân. Ik zal proberen om in het kort iets te 
vertellen over mijzelf… 
 
Ik ben Rosita da Lima, geboren in 1962 in Nuis (Kamp Nuis, in 1951 
werd het barakkenkamp gebruikt voor de tijdelijke opvang van zo'n 250 
Molukkers (gezinnen van KNIL-militairen). 
 
In augustus 1967 vertrokken wij met het 
hele gezin naar Drachten. Mijn vader 
werkte toen bij Philips en mijn broer zat 
op het Drachtster Lyceum, dus was het 
handiger om in Drachten te gaan 
wonen. Ik ging na de lagere school 
(School 3 aan de Noorderdwarsvaart) 
naar de MAVO aan de Splitting in 
Drachten, heb dit als een leuke tijd 
ervaren. Maar na de MAVO wist ik 
eigenlijk al vrij snel dat ik geld wilde 
verdienen en zo kreeg ik mijn eerste 
baan als administratief medewerkster bij 
een deurwaarderskantoor in 
Leeuwarden. Als je 17 jaar bent en 
eigenlijk nog helemaal geen 
levenservaring hebt, is dit als eerste 
baan een heftige baan. Na 10 jaar hier 
gewerkt te hebben zijn er nog een 
aantal verschillende baantjes geweest. 
Op dit moment ben ik werkzaam als 

Manager P & O en Communicatie bij 
Veenbaas Potgrond in Drachten, een 
uitdagende en leuke baan. 
 
Sinds eind 2005 woon ik hier samen 
met mijn man Eddie Mulder aan de 
Welfingstrjitte. 
Samen zijn we best wel een creatief stel 
zoals men dat wel eens tegen ons zegt. 
Naast mijn werk, heb ik sinds 1 
september hier achter het huis een 
eigen expositieruimte 
(Expositieruimte DARK ROSE), hier kan 
je op afspraak mijn schilderijen, 
tekeningen en foto’s komen bekijken… 
het is een, zoals we het wel eens 
noemen “uit de hand gelopen hobby”. 
En Eddie is gitarist, dus dat maakt dat 
wij elkaar goed stimuleren in ons werk 
qua creativiteit. 

 
Nu terugkijkend naar de tijd dat mij heeft gevormd naar waar en hoe ik nu ben, kan ik 
zeggen dat ik blij ben met wat ik van mijn ouders heb meegekregen (helaas zijn mijn 
ouders, mijn vader in 2012 en mijn moeder afgelopen maart) overleden. Ik eindig dan 
ook met de woorden die mijn ouders altijd zeiden… “Geloof in jezelf, volg je gevoel en 
laat je niet van de wijs brengen door een ander. Want uiteindelijk moet je ALLES zelf 
doen”. 
 
De pen geef ik nu graag door aan Eddie Mulder. 
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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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Nieuws van de nieuwe Werkgroep Speeltuinen 
Wijnjewoude 

 
Wie zijn wij? 
Otto Veenstra (ondersteuner vanuit Timpaan), Grietje Rooks (fondsenwerving), Rosan 
Koopstra (Te Nijenhuiswei), Diane Drent (Dopheide), Ina Fokkema (Gentiaan), Aline 
Stroetinga (Plaatselijk Belang), Regina Ridder (Te Nijenhuiswei), Ingrid Venema 
(Gentiaan) en Inge Bakker (Welfingsstrjitte). 

 
Door het initiatief van twee 
dorpsgenoten (Rosan en Regina) die 
graag de speeltuin aan de Te 
Nijenhuiswei een opknapbeurt willen 
geven, is er een samenwerking ontstaan 
met andere buurtverenigingen en 
Plaatselijk Belang om dit breder te 
trekken en andere speeltuinen te 
betrekken in dit project. Door de handen 
ineen te slaan staan we sterker naar 
leveranciers toe van speeltoestellen en 
hebben we meer mankracht om 
subsidies aan te vragen. Dit alles kan 
alleen als het dorp ook betrokken is en 
ons hierbij wil helpen. 
 
Wat is de bedoeling?  
Een groot aantal speeltuinen is toe aan 
een opknapbeurt en aan de Gentiaan is 
nog geen speeltuin gerealiseerd. Er is 
aan de jeugd op school gevraagd waar 
behoefte aan is en hun ideeën zijn 
verzameld en gerangschikt naar leeftijd. 

De werkgroep is hiermee aan de slag 
gegaan en heeft moodboards gemaakt 
en leveranciers benaderd waaruit een 
gezamenlijk plan komt voor de 
speeltuinen. Het hoofdthema bestaat uit 
drie elementen: natuur, avontuurlijk en 
duurzaam. 
 
Het is de bedoeling dat de speeltuinen 
in verbinding met elkaar staan, de jeugd 
afwisseling te bieden en voor elke 
leeftijd wat wils! Er wordt aan gedacht 
om bepaalde speeltoestellen ook 
geschikt te maken voor mindervaliden 
en er wordt nagedacht om ook de 
ouderen in de plannen mee te nemen. 
De speeltuin aan de Russchenreed en 
klein Groningen zijn vooralsnog buiten 
beschouwing gelaten omdat die relatief 
nieuw zijn. Wel hopen we ook in de 
toekomst met deze buurten de 
samenwerking te zoeken. 
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Covid -19 
Normaal gesproken zouden we een 
bijeenkomst organiseren om het hele 
dorp te informeren over onze plannen. 

Helaas is dit nu niet mogelijk daarom 
maken we gebruik van alle andere 
communicatiemogelijkheden die we tot 
onze beschikking hebben. 

 
Wat gebeurt er? 
Dit alles is een hele organisatie waaraan een hoog prijskaartje zit. We willen graag 
acties opzetten in Wijnjewoude om geld hiervoor in te zamelen. Heeft u ideeën hiervoor 
of wilt u helpen bij een actie? Geef het door aan één van de leden of via 
speeltuinen@hotmail.com of www.wijnjewoude.net en facebook: speeltuincommissie 
Wijnjewoude. Daarnaast zijn we druk met het aanschrijven van fondsen en aanvragen 
van subsidies. 
 
U kunt onze acties volgen via de website en facebook. We hopen dat u ook enthousiast 
wordt en de speeltuinen voor de jeugd van Wijnjewoude een warm hart toedraagt! Onze 
eerste actie is al bekend: Vossenjacht op 12 oktober door het dorp voor alle kinderen. 
Houdt de site en facebook daarvoor goed in de gaten. Jullie horen gauw weer van ons! 
 
Hartelijke groeten van de Werkgroep Speeltuinen Wijnjewoude (WGSW). 
 
 
 
 

Klaverjassen in de Swingel 
 
Uitslag 10 september bovenste 5  Uitslag 24 september bovenste 5 
1. Anke Posthumus  4687  1. Abe Visser   4290 
2. Albert Kuilman  4272  2. Joke Nust   3746 
3. Griet Bergsma  4210  3. Afke Bouma  3716 
4. Willy Joustra  4088  4. Jelle Bergsma  3703 
5. Remmelt Veenstra  3844  5. Griet Bergsma  3506 
 
Volgende data 
8 en 22 oktober. 
5 en 19 november. 
 
Kunt u klaverjassen? Kom eens langs! 
 
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 
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Start Breicafé 
 
Op woensdag 7 oktober om 10.00 uur willen we weer starten met het breicafé. De 
Swingel is corona-proof en wij houden ons natuurlijk aan de coronaregels. We hebben 
nog twee data gepland op 4 november en 2 december. Gaat alles goed, dan plannen 
we weer in het nieuwe jaar. Het zou fijn zijn als we elkaar weer konden ontmoeten. Ook 
als u niet van breien of haken houdt, bent u van harte welkom voor wat gezelligheid. 
 
 
Graag tot 7 oktober 
Marjan en Roos 
 
 
 
 
 

Nieuws van de sinterklaascommissie 
 

Sinterklaas is druk bezig om iets voor te 
bereiden zodat hij naar Wijnjewoude kan 
komen. Het zal dit jaar een beetje aangepast 
moeten worden en dit heeft allemaal te maken 
met het coronavirus. De sinterklaascommissie 
helpt Sinterklaas om hier creatieve 
oplossingen voor te bedenken. Hoe we het 
precies in gaan vullen blijft nog even geheim 
maar zet het weekend van 20/21 november 
maar vast in de agenda. In het volgende 
bericht zal er meer informatie volgen. 
 
We kunnen dit natuurlijk niet zonder jullie hulp 
organiseren. Dit geweldige feest wordt mede 
mogelijk gemaakt door de steun van de 
ondernemers en inwoners van Wijnjewoude!  

En daarom zouden wij jullie wederom om een bijdrage willen vragen in de collecteweek 
van 10 t/m 25 oktober. Er wordt door iemand van uw eigen buurtvereniging 
gecollecteerd voor de organisatie van de komst van Sinterklaas.  
We hopen op een bijdrage van iedereen die het sinterklaasfeest een warm hart 
toedraagt.  
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage. Wij zullen wederom ontzettend ons best doen om dit 
sinterklaasweekend tot een succes te maken!  
 
Vriendelijke groet, 
De Intocht Commissie Wijnjewoude 
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Prikbord 
 
 

Honing te koop 
Wij hebben weer overheerlijke 
voorjaarshoning te koop. 

 
Familie Hessels, 
Te Nijenhuiswei 14 Wijnjewoude. 
 
 
 
 

 Duurzaamheidsmaatregelen 
Kom ze zien op de 

 
 

Bevalt een 
warmtepomp? 
Of een infraroodpaneel? 

Je hoort het op de  

 
 

 Hoe verwarmt Jesse Kinderopvang 
Buitenleven van moeder Esther? 

 Kom het zien op de 

 
 
 
 
 

Zelf je windmolen bouwen? 
Marco vertelt je hoe 

 
 
 
 

 
 

De waarme belangstelling en it 
meilibjen nei it ferstjerren fan 
myn leave man, ús heit, pake en   
oerpake 

 
Jogchum Bruinsma 

 
hat ús goed dien. 
Tige tank foar alle leafdefolle 
reaksjes. 

 
Jantje Bruinsma-de Jong 
Bern, pake- en oerpakesizzers 

 

 Bij deze willen we iedereen 
bedanken voor alle belangstelling 
voor en na het overlijden van onze           
moeder  

 
Akke Hoogenberg-Posthumus 

 
De familie Hoogenberg 
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Update eindejaarsfeest Wijnjewoude 
 
In een vorige editie van de Bân hebben wij ons al voorgesteld, maar mocht u die hebben 
gemist: wij zijn een nieuw betrokken team dat zich elk jaar wil gaan inzetten voor alle 
mensen uit Wijnjewoude en omstreken. Er is gebleken dat er veel behoefte is 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, wat gaat plaatsvinden op 30 en 31 december op het evenemententerrein van 
Wijnjewoude. 
 
Programma: 
 
– Woensdag 30 december vanaf 20:00 uur 
We starten met een groots ‘’Ik hou van Holland’’ spel voor jong en oud in de feesttent 
met aansluitend muziek. Waar en hoe je je kunt opgeven wordt vermeld in een volgende 
Bân! 
 
– Donderdag 31 december vanaf 00:30 uur 
Het nieuwe jaar inluiden in de feesttent met een special act. Meer details zullen spoedig 
volgen. 
 
COVID-19 
We houden er rekening mee dat het feest mogelijk niet door kan gaan vanwege het 
COVID-19 virus. Wij maken een afweging medio november. Mocht het niet doorgaan, 
dan wordt het feest een jaar opgeschoven. 
 
Nieuw lid 
Verder willen we nog melden dat Simon Rozema is toegetreden tot het bestuur en hier 
mee het plaatje compleet is. 
 
Houd de volgende editie(s) van de Bân dus goed in de gaten voor meer informatie.  
 
Feestelijke groet, 
 
Namens Stichting Eindejaarsfeest Wijnjewoude, 
Kees Talsma   Thomas van der Lei  
Roy Paltie   Gerben de Boer 
Wilco van der Meer  Simon Rozema 
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Laat je inspireren en bezoek enthousiaste 
duurzame dorpsgenoten 

 
Bij wie kun je 10 oktober langs?  
Zes dorpsgenoten laten je allerlei duurzaamheidsmaatregelen en technieken zien en 
vertellen je graag over hun ervaringen. Hierbij een overzicht: 
• Durk is met zijn lucht-warmtepomp, lage temperatuurradiatoren en vele 

zonnepanelen van het gas af. Hij deelt graag zijn ervaringen met je, ook over het 
geluid van de warmtepomp. 

• Esther gaat als energiecoach aan de slag. Samen met Bert heeft zij, vanwege de 
buizen van de heteluchtverwarming in de kruipruimte, ventilerende opencel 
spuitisolatie onder de houten vloer aangebracht. In de badkamer hebben zij een 
infraroodpaneel. Voor de stroomvoorziening en warm tapwater zorgen heatpipes, 
een zonneboiler en zonnepanelen.  

• Marco, de ultieme pionier, heeft van alles zelfgebouwd: een windmolen van 
wasmachine-onderdelen, een elektrische kart, een volledig door zonne-energie 
gevoed mobiel muziekpodium met geluidsapparatuur, etc. Marco werkt stap voor 
stap toe naar volledig energetische zelfvoorzienendheid. Hij wil zelfs off grid (= 
zonder stroom en gasaansluiting) 

• Jesse van 16: heeft met zijn verwarmingsidee al verscheidene media waaronder Sa! 
en LC gehaald. Hij heeft als ambitieuze boerenzoon uitgevogeld dat, met de warmte 
die vrijkomt bij melkkoeling, de kinderopvanglocatie ‘De buitenplaats’ van moeder 
Esther verwarmd kan worden. Jesse wil je graag zijn technisch model en 
bijbehorende maquette laten zien, die hij als werkstuk voor zijn VMBO diploma heeft 
gemaakt. 

• Frans is gasloos en zelfvoorzienend met zijn huis, zijn drukkerij én zijn 
camperplaats. Hij gebruikt hoofdzakelijk zonne-energie, zowel voor de 
stroomvoorziening als voor verwarming en tapwater. Hij slaat de warmte van zijn 
sunflexscherm op in een grote aardaccu onder zijn land. Naast zonnepanelen, 
heatpipes en een flinke zonneboiler, zorgt een houtgestookte cv-ketel voor 
aanvulling van de nodig warmte tijdens koude winterdagen. Frans is echt een man 
van techniek en met een duidelijke missie. 

• Sjoerd & Anita: hier krijg je een complete presentatie van verbouw, isolatie, 
aardaccu, heatpipes, zonneboiler etc. naar volledig gasvrij. Ook vertellen ze je graag 
over de invloed van besparingsgericht gedrag op hen en hun tienerkinderen.  
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Al met al genoeg te zien en te ervaren. 
Laat je door deze enthousiaste mensen 
inspireren. Je zult merken dat de 
verhalen over hun keuzes en ervaringen 
je wellicht meer brengen dan 
showroom-bezoeken. Daarnaast krijg je 
ook heel wat waardevolle tips mee. Dus 
pak deze kans om achter duurzame 
voordeuren te kijken.  
 
De open dag is op 10 oktober van 
10.00 tot 15.00 uur.  
In verband met COVID is reserveren 
verplicht. Je kunt je aanmelden tot en 
met 7 oktober! Dat kan op 
www.wen.frl/openhuizendag (daar vind 
je ook meer informatie) of bel met Evert 

Bok, tel.: 06-18478224. Bij je 
aanmelding kun je aangeven welke 
huizen je graag wilt bezoeken. Daarna 
krijg je van Evert een bericht waar je, 
hoe laat wordt verwacht. 
 
We werken met tijdssloten van 45 
minuten. Per tijdslot kunnen maximaal 
zes personen per huis ontvangen 
worden. Daarom is er helaas geen 
plaats voor kinderen. 
Kleed je warm aan, want als het niet 
regent doen de huiseigenaren hun 
verhaal zoveel mogelijk buiten. Zo 
houden we het veilig voor bezoekers en 
bewoners.  

 
We zien je graag op 10 oktober! 
 
Het WEN bespaarteam 
 
 
 
 
 
 
 

Steun de Swingel met Rabo ClubSupport 
 
De Swingel wil graag alle verlichting in ons dorpshuis vernieuwen. Dit vanwege 
energiebeheer en vervanging verouderde verlichting. Wij hebben een, inmiddels 
goedgekeurde, aanvraag om financiële ondersteuning ingediend bij de Rabobank in het 
kader van Rabo ClubSupport. De omvang van de door ons te ontvangen financiële 
ondersteuning hangt af van het aantal stemmen dat leden van de bank op ons project 
uitbrengen. Daarom vragen wij alle leden van de bank om op ons project te stemmen. 
Stemmen kan vanaf 5 oktober 2020. 
 
Alvast onze hartelijke dank 
Bestuur St. dorpshuis Wijnjewoude 
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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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Werkgroep Kom erbij 
 

Alles wat je aandacht geeft, groeit. 
Week tegen eenzaamheid 2020, van 1 t/m 8 oktober. 
 
Taartjesactie 
We hebben u gevonden en jou en jullie, en de bakkers van Bakkerij van der Molen zijn 
akkoord, ze bakken voor een vriendenprijsje. Op 6, 7, 8 of 9 oktober wordt de afspraak die 
we gemaakt hebben met sommigen van u, werkelijkheid. Een gezellig moment kletsen rond 
koffietijd en hopen op die verbinding met mensen om ons heen waar we niet zonder kunnen. 
Maaaaaaaar, 
 
U dan, staat u ook op tegen eenzaamheid, maakt u ook een beetje tijd vrij? 
Want, die buurvrouw of buurman woont vlakbij voor een ommetje of een bakje leut!!! 
 

Eenzaam 
Vandaag doe ik onaardig, 
Vandaag doe ik gemeen, 

Vandaag ben ik ontzettend boos op alles om me heen, 
Vandaag gil ik zo zachtjes als ik kan, 
Ik kan het niet alleen. (Sacha Groen) 

 
Fietstocht maandag 21 september. 
De opkomst was geweldig, dus gingen we onderweg in een lang lint van ongeveer 30 
liefhebbers. Tegenliggers als enorme trekkers en auto’s waren zo geraakt door het 
schouwspel, dat ze zich diep in de berm verscholen. Zo al fietsend door de prachtige 
omgeving, bereikten we rond 10.15 uur de Zorgboerderij van de familie Zonneveld aan De 
Finne, waar we eindelijk onder genot van koffie en koek weer echt bij konden praten op 
ongeveer 1,5 meter. Om 11.15 uur gingen we pas weer onder leiding van Jelle de 
toeristische route richting huis. 
 
E-mailadres: komerbij@wijnjewoude.net 
Naast telefonisch, kunt u ons vanaf nu ook via internet bereiken voor vragen, ideeën, op en- 
aanmerkingen of voor andere zaken die u misschien op uw hart heeft.  
 

Be the reason someone smiles today  
 
Koffieochtenden, de resterende 3 van dit onvergetelijke jaar 2020 
19 oktober: Bloemschikken met wat de natuur ons biedt. 
16 november: Lezing over oma haar kruidentuin. 
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 of sinds kort via ons 
email-adres, komerbij@wijnjewoude.net. 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 of mailen. Ondertussen blijven we naar elkaar 
omkijken, en treffen we u graag op gepaste afstand.  

Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman. 
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Uitvaartvereniging Eert de Doden 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Uitvaartvereniging “Eert de Doden” te Wijnjewoude. 
 
Nieuwe datum: Maandag 12 oktober 2020 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  MFC de Swingel 
 
 
Geachte leden,  
 
We houden deze vergadering corona-proof! Geen spreker en nazit. 
 
Op de algemene ledenvergadering wordt een voorstel gedaan tot statutenwijziging. De 
Friese Federatie (overkoepelend orgaan) heeft concept statuten opgesteld, die wij als 
bestuur onderschrijven. 
 
Waarom een wijziging? 
De redenen zijn o.a. de digitalisering van onze berichtgeving, intrede van het internet-
bankieren, de wet op de privacy en de financiële situatie van de vereniging. Verder zijn 
er nog een aantal kleine aanpassingen gedaan. 
 
Vanaf half september staan de concept statuten op onze website 
(www.uitvaartverenigingenopsterland.nl) en liggen ze bij de bestuursleden ter inzage. 
 
 
Agenda 
 

1. Opening 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019 
3. Jaarverslag door de secretaresse 
4. Verslag penningmeester 
5. Verslag kascommissie: A de Haan-v.d. Wal en J. Lindeboom 
6. Benoeming nieuw kascommissielid 
7. Mededelingen: 

• Vaststellen contributie en ledenkorting 
• Verzekering Bestuurlijke Aansprakelijkheid 
• De mogelijkheid voor onze leden om 15% korting te krijgen op Digitale 

Nazorg 
8. Statutenwijziging en wijziging Huishoudelijk Reglement 
9. Bestuursverkiezing: Marten Jacobs is aftredend en stelt zich herkiesbaar 
10. Afscheid Sietse Woudstra als drager 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
Graag tot ziens op de ledenvergadering 
Bestuur Uitvaartvereniging “Eert de Doden” Wijnjewoude 
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Meld je aan voor Verhalenavond 2020 
 
Op vrijdagavond 6 november vindt voor het derde achtereenvolgende jaar de 
Verhalenavond plaats in Friesland. Dit betekent nieuw leven in een oude Friese traditie: 
winterjûnenocht. Iedereen met een verhaal, particulier of organisatie, vertelt op een zelf 
te kiezen locatie. Denk hierbij aan een huiskamer, zorginstelling, museum, school, 
kroeg, dorpshuis, bedrijf of gewoon lekker buiten bij een vuurkorf.  
 
Je hoeft geen literaire vertelling te 
houden, maar gewoon een verhaal 
zoals je dat aan een ander vertelt. Het 
verhaal duurt maximaal 8 minuten en 
het thema dit jaar is 'Het Virus'. 
'Betekent dit dat ieder verhaal over 
Corona moet gaan? Zeker niet! 
Misschien heb je het afgelopen half jaar 
wel een nieuwe liefde ontmoet, 
waarover je wilt vertellen. Of had jij 
ineens tijd om de zolder op te ruimen, 
en ben je daar op een verhaal gestuit! 
'Het Virus' is het uitgangspunt. Wat je 
ermee doet, mag je zelf weten', aldus 
Janneke de Haan, artistiek leider van 
het project. 
 
Dit jaar wordt er extra aandacht besteed 
aan de zorg en haar medewerkers. Een 
aantal unieke zorginstellingen, 
waaronder het MCL (Medisch Centrum 

Leeuwarden) en De Tjongerschans 
Heerenveen, doen mee. Werk jij in de 
zorg en wil jij vertellen wat jij hebt 
meegemaakt in deze bijzondere 
periode? Meld je dan ook aan en vertel 
je verhaal thuis, in het buurthuis of op je 
werk. 
 
Een verhaal en locatie aanmelden kan 
via www.verhalenavond.nl. Hier worden 
alle vertel-locaties in kaart gebracht, 
zodat het publiek op 6 november een 
mooie route kan maken langs 
verschillende verhalen. Alle verhalen 
zijn gratis te beluisteren. Vertellers 
ontvangen tips voor een goed verhaal 
en hoe ze 'coronaproof' mee kunnen 
doen. Vandaag was de aftrap van 
Verhalenavond en vanaf nu kunnen 
vertellers zich dan ook aanmelden. 

 
 

Kinderopvang Esther 
 

Peutergroep  
We heten een hele groep nieuwe peuters welkom, we hebben ervoor 
gekozen om deze gespreid te laten starten. Intussen is iedereen 
gestart. We beginnen aan elkaar te wennen en iedereen weet 
steeds beter hoe het verloopt op een ochtend. 
 
Samen hebben we vlaggentjes gekleurd en hier een vrolijke slinger van gemaakt bij de 

ingang. Om kennis te maken met Puk en Tomke hebben 
de kinderen deze aangekleed. Waar moet de trui en waar 
moet de broek. We lezen boekjes over naar school gaan 
en zingen een liedje om onze jas zelf gemakkelijker aan 
te krijgen. Het liedje gaat als volgt: 
 
De iene earm troch it iene gat. 
De oare earm troch it oare gat. 
Jas oer de kop, sa doch ik dat 
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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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Op 1 oktober start het nieuwe VVE (voor- en vroegschoolse 
educatie) beleid Spelenderwijs. Door de invoering hiervan 
hebben we vanaf 1 oktober nieuwe openingstijden. De 
kinderen beginnen dan om 8.15 uur en worden om 12.15 
uur opgehaald. 
 

 
 
 
BSO 
Bij de BSO zijn we gestart met het Thema: “Herfst”. We 
gaan met elkaar op zoek naar de herfstschatten in de 
natuur. We maken samen herfstwandelingen in de 
omgeving en bekijken en bewonderen wat we daar 
tegen komen. De verzammelde schatten nemen we mee 
naar de locatie. We gaan de herfstmaterialen gebruiken 
om creatieve dingen van te maken. 
Naast het thema is er volop tijd voor de kinderen om hun 
eigen activiteiten te doen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinderopvang Buitenleven  
In de natuur groeit en bloeit van alles. In onze eigen tuin 
hebben we hele mooie zonnebloemen staan. De 
bloemen maar ook de andere planten worden door de 
kinderen dagelijks voorzien van water.  
 
We werken rondom een thema waarin we verschillende activiteiten doen met de kinderen. 
Elke week hebben we een boek van de week met een verhaal rondom het thema. We 
lezen graag met de kinderen en met alle leeftijden. We beginnen bij de baby’s met 
voorlezen uit boekjes die passen bij hun leeftijd. Naast dat we graag voorlezen stimuleren 
we de kinderen om ook zelf met een boekje aan de slag te gaan. Lezen kan overal, ook 
zeker buiten.  
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Op dit moment zijn we met het thema: “Ik” bezig.  
We hebben onszelf gemeten met echte meetlinten en dit kan 
op verschillende manieren. Liggend op de grond, staand, het 
meetlint om jezelf heen of over jezelf heen. Kinderen 
proberen allerlei verschillende manieren van meten uit. We 
hebben niet alleen onszelf gemeten. De zonnebloemen in 
onze tuin en ook de houtblokken werden gemeten. 
 
We hebben ons eigen gezicht en dat van een andere 
bekeken. Buiten zijn we vervolgens aan de slag gegaan met 

verschillende materialen die we in de natuur hebben gevonden. We hebben zo onze eigen 
gezichten gemaakt.   
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Lichtjesavond op begraafplaats Weinterp 
 
Anders dan anders 
De traditionele lichtjesavond in Wijnjewoude krijgt dit jaar vanwege corona een andere 
vorm. Op zaterdag 31 oktober is de begraafplaats aan de Weinterp weer sfeervol 
verlicht. U bent van harte uitgenodigd om daar in gepaste rust uw overleden geliefde te 
gedenken en een lichtje op het graf te plaatsen. 
 
Ter nagedachtenis van hen die elders 
begraven of verstrooid zijn, kunt u een 
gedenklichtje plaatsen op het grote witte hart 
dat daarvoor op de begraafplaats staat. De 
grafkaarsen worden op meerdere plekken op 
het kerkhof verstrekt. Net als de kleine 
gedenkkaartjes die u kunt beschrijven en aan 
de kaars bevestigen. Breng daarvoor a.u.b. 
uw eigen pen mee. 
 
Deze keer duurt de lichtjesavond van 
18.30 uur tot 20.00 uur. U kunt zelf 
kiezen wanneer u wilt komen herdenken 
en wanneer u weer vertrekt. Er is nu 
geen gezamenlijke start met woorden 
en muziek door dorpsgenoten. Wel 
klinkt er steeds passende en troostvolle 
muziek over de begraafplaats. 
Uitvaartvereniging Eert De Doden hoopt 
dat u, ondanks deze aanpassingen, toch 
een betekenisvolle lichtjesavond kunt 
beleven.  
 

Vriendelijk verzoek om waar mogelijk op 
de fiets naar de begraafplaats te komen. 
Een zaklamp is handig om het graf van 
uw dierbare te vinden. Let op, ook 
buiten houden we anderhalve meter 
afstand tot elkaar. 
 
De lichtjesavond wordt georganiseerd 
door Uitvaartvereniging Eert de Doden 
in samenwerking met Stichting 
Begraafplaatsen en de Hervormde 
gemeente.  
Heeft u vervoer nodig? Bel met Griet 
van der Wier, tel.: 0516-481880.

 
 
Lichtjesavond Wijnjewoude 
Zaterdag 31 oktober van 18.30 tot 20.00 uur 
Begraafplaats Weinterp, Tsjerkereed 2 
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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



27

De (schaak)kop is er af in Wijnjewoude … 
 
Schaakclub Bakkeveen (en omstreken) is weer voorzichtig 
van start gegaan met de interne competitie. Dat schaken in 
dit deel van Friesland noch steeds populair is, blijkt wel uit 
het feit dat we nu al vier nieuwe aspirant-leden mochten 
begroeten. 
 
Met veel enthousiasme maar wel op meer (en gepaste) 
afstand dan normaal hebben schakers uit alle delen van de 
regio de schaakstukken weer laten spreken. 
 
De eerste twee competitierondes lieten 
meteen al een aantal partijen zien die 
op het scherpst van de snede werden 
gespeeld. Prachtige zetten en mooie 
combinaties werden afgewisseld met 
slechte stellingen of zelfs blunders. 
Kortom typisch gezellige 
schaakavondjes met eerst veel koffie en 
later andere versnaperingen! 
 
Er wordt overwogen om dit seizoen niet 
alleen om het kampioenschap te spelen 
maar ook om de eerste en tweede 
plaatsen in 2 of 3 subgroepen, 
ingedeeld naar speelsterkte. Op die 

manier zijn er voor meerdere spelers 
extra uitdagingen om voor te strijden. 
 
Nieuwe leden zijn uiteraard nog steeds 
van harte welkom, zowel beginners, 
gevorderden en meesters! Bij voldoende 
belangstelling kan er ook schaaktraining 
worden gegeven.  
 
Dit seizoen wordt er gespeeld in 
gebouw de Driehoek, Merkebuorren 3 in 
Wijnjewoude. Er wordt uiteraard 
gespeeld met inachtneming van de 
regels zoals die zijn opgesteld door het 
RIVM, de sportbond NOC-NSF en de 
Koninklijke Nederlandse Schaakbond.  

 
Voor meer informatie kunt u naar de website gaan: www.schaakclub-bakkeveen.nl of 
een email sturen naar info@schaakclub-bakkeveen.nl, of direct contact opnemen met 
Jasper Zijlstra, tel.: 06-23829269. 
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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 
 
 
Oktober 
1-8 Week tegen de Eenzaamheid 
7 Breicafé in de Swingel, aanvang 10.00 uur 
8 Klaverjassen in de Swingel, aanvang 13.30 uur 
10 WEN Open Huizen Dag van 10.00 tot 15.00 uur 
10-25 Collecteweek ten behoeve van het Sinterklaasfeest 
12 Vossenjacht door het dorp voor alle kinderen van Werkgroep Speeltuinen 
12 Algemene ledenvergadering Uitvaartvereniging EDD om 20.00 uur 
13 Spreekuur Plaatselijk Belang om 19.00 uur (op afspraak) 
19 Koffieochtend Kom Erbij 
22 Klaverjassen in de Swingel, aanvang 13.30 uur 
31 Lichtjesavond op begraafplaats Weinterp, 18.30 tot 20.00 uur 
 
November 
4 Breicafé in de Swingel, aanvang 10.00 uur 
5 Klaverjassen in de Swingel, aanvang 13.30 uur  
16 Koffieochtend Kom Erbij 
19 Klaverjassen in de Swingel, aanvang 13.30 uur 
20/21 Intocht Sinterklaas 
  

 www.prikkedaem.nl 
Finne 5, 9241 WE Wijnjewoude

06 11 18 20 06
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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 
 
 
 
Oktober 

4 9.30 uur  Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd. Viering HA 
 13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Viering HA 

11 9.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Kerk school 
gezinsdienst 

 13.45 uur Weinterp Ds. W. van der Wind, Onstwedde 
18  9.30 uur Weinterp Ds. N. Noorlander, Onstwedde 

 13.45 uur Weinterp Ds. J.A.A. Geerts, Zalk 
25 9.30 uur Weinterp Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde 

 13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 
 
 
 

 
Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 

 
 
 
 
 
Oktober 
4 9:30 uur Ds. P.W. Hulshof, Jubbega Israëlzondag 
11 9:30 uur Ds. J.J. Douma- v.d. Molen, Leek  
18 9:30 uur Ds. H. Engelsma  
25  9.30 uur       Ds. K.J. Faber, Wolvega  

 
 
November 
1 9:30 uur Dhr. J.N. Dijkshoorn, Nij beets  
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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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