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Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

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

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

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

HM Haarmode Wijnjewoude

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

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

Pedicure- en Manuele praktijk
Alma van der Meulen
Professionele voetverzorging

Diabetische - reumatische voet
Manuele therapie
Voetreflexologie
Ook bij u thuis

Behandeling volgens afspraak
0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36
9241 GL  Wijnjewoude

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

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

- dagbesteding voor jongeren 
die buiten  het werkcircuit vallen. 

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

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

Tel. 0516 - 48 15 97
Mobiel: 06 - 57 58 43 54

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

Drukken en printen met
g voor ons klimaat!
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Van de redactie 
 
 
Redactie "de Bân" 
  Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 
  Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 
  Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 
  Lammert Bouma, Petersburg 25 tel: 48 14 57 

    Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 
  Gerda Westerhof, Merkebuorren 14  
 
 
Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 
0369 0651 82. 
 
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 december 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 28 november 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 ‘vol verwachtingen tijd’ van het jaar staat weer voor de deur met de verschijning van 
de Sinten, Maarten en Klaas, twee niet weg te denken figuren in de samenleving der  
Nederlanders. Over de laatste ontstaat de laatste jaren nogal wat discussie betreffende 
zijn medewerker(s). Verwachtingsvol blijft de vraag hoe het deze keer zal gaan? 
Vol verwachting en belangrijk voor het dorp, wordt er een exploitant gezocht voor de 
nieuw op te starten buurtsupermarkt. Wat zou het toch prachtig zijn wanneer dit nog in 
de nadagen van het alleen, getalsmatig, evenwichtige jaar 2020 zou lukken. Gezien de 
media-aandacht staat het volop in de belangstelling en wie weet!!. 
 
Met de aanwijzing van Wijnjewoude als proeftuin is een grote wens van WEN vervuld en 
is hun streven en doelstelling naar een energie neutraal Wijnjewoude in 2025 een flinke 
stap dichterbij gekomen. 
Op de ongetwijfeld eensgezinde wereldwijde wens dat het Corona spook zal verdwijnen 
zullen we helaas nog wel even moeten wachten. 
 
Veel leesplezier gewenst.                                                                                        
____________________________________________________________________ 
Voorwaarden plaatsen artikel in de Bân 

1. Bij het plaatsen van fotomateriaal in de Bân is de inzender verantwoordelijk voor het checken van het 
auteursrecht, eventuele schendingsclaims worden verhaald op de inzender. 

2. Ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de inzender. 
3. De redactie behoudt zich het recht voor om te selecteren en redigeren wat geplaatst wordt. 
4. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde kopij. 
5. Plaatsing van stukken houdt niet in dat de redactie de daarin weergegeven zienswijze onderschrijft. 

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“WEN 

lokwinske..” 
 

Fotograaf Kick Smeets 
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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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Schending auteursrecht 
 
Afgelopen maand werden we met een vervelende kwestie geconfronteerd. Door een 
mediabedrijf werden we aangeschreven in verband met schending van het auteursrecht. 
Uit de brief bleek dat wij vorig jaar, zonder dat wij dit ons hebben gerealiseerd, een foto 
van het bedrijf in de Bân hebben geplaatst zonder hiervoor toestemming te hebben 
gevraagd. Het blijkt om een foto te gaan die in maart 2019 bij een artikel van de 
verkeerswerkgroep is geplaatst.  
 
Bij wijze van schadeloosstelling kregen we een schikkingsvoorstel van € 360,-. Verder 
moest de foto in de Bân op de dorpswebsite Wijnjewoude.net worden verwijderd. We 
hebben direct contact opgenomen met het bedrijf, de situatie uitgelegd en een in onze 
optiek redelijke schadeloosstelling voorgesteld. Dit werd echter niet geaccepteerd. Als 
we niet zouden betalen zou de zaak uit handen worden gegeven en zou de “werkelijk 
geleden schade” van ruim € 2100,- als schadeloosstelling worden geëist.  
Wij vinden het vervelend dat we onbedoeld het auteursrecht hebben geschonden, maar 
de gevraagde schadeloosstelling is in onze optiek onredelijk hoog. Om een vervelende 
procedure te voorkomen hebben we echter besloten tot betaling over te gaan en de foto 
in de Bân van maart 2019 op de website te verwijderen.  
 
Voorkomen moet worden dat we in de toekomst opnieuw tegen dit soort vervelende 
kwesties aanlopen. Dit betekent dat alleen zelfgemaakte foto's kunnen worden 
geplaatst. Wij vragen u hier rekening mee te houden (zie ook de voorwaarden geplaatst 
op de eerste pagina). 
 
De redactie 
 

 
 
Nieuwbouw 
Bij de bezorging van deze De Bân heeft u ook een enquête ontvangen. Meer informatie 
over de enquête vindt u verderop in deze de Bân en op het voorblad van de enquête. 
Omdat het belangrijk is voor de leefbaarheid van ons dorp doen we hier ook nog graag 
de oproep: vul de enquête in (op papier of digitaal) en deel hem vooral onder mensen 
van wie je weet dat ze graag zouden willen bouwen in Wijnjewoude! De enquête kan tot 
uiterlijk 1 december worden ingeleverd! 
 
Programma Aardgasvrije Wijken  
Wijnjewoude is geselecteerd als proeftuin in het kader van Programma Aardgasvrije 
Wijken. Dit alles is gelukt dankzij de inzet van WEN en de gemeente Opsterland. 
Felicitaties zijn dus wel op zijn plaats! Niet alleen voor WEN, maar voor alle inwoners 
van Wijnjewoude: er komt ruim € 4 miljoen beschikbaar die vooral bedoeld is om alle 
inwoners van Wijnjewoude te helpen bij hun plannen om hun huis te verduurzamen en 
met behulp van groengas aardgasvrij te worden. We zullen hier de komende tijd 
ongetwijfeld veel over horen, zien en lezen! 
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Sint-Maarten
Het is bijna 11 november, de dag waarop de kinderen traditiegetrouw langs de deuren 
gaan om de mooiste, leukste en grappigste liedjes te laten horen. Uiteraard tegen een 
kleine beloning. Omdat er de laatste tijd al zo weinig mogelijk is of mag, is ons 
verlangen naar zulke tradities misschien wel groter dan ooit tevoren. Aan de andere 
kant is er het besef dat er mensen zijn die andere jaren genoten van deze bezoekjes, 
maar nu angstig zijn om open te doen.  
Wilt u met uw kind Sint-Maarten vieren? Dit kan, maar wel op een andere manier dan 
dat we gewend zijn. Voor de kinderen verandert er niet zoveel. Optochten zijn niet 
toegestaan, maar kinderen mogen gewoon langs de deuren voor het zingen van een 
liedje. 
Er gelden wel een aantal regels:
- Ga alleen met het eigen gezin of in een klein groepje (max. twee volwassenen) met

kinderen langs de deuren;
- Kinderen bellen zelf aan en houden afstand van de bewoner in de deuropening;
- Ouders/begeleiders houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en van de

bewoner;
- Heeft u gezondheidsklachten? Doe dan niet open. Leg het snoep eventueel voor de

deur zodat u de kinderen toch iets mee kunt geven. Hang eventueel een briefje aan
de deur om dit duidelijk te maken.

Wanneer we ons aan deze regels houden kunnen we met elkaar op een verantwoorde 
manier Sint-Maarten vieren.

Spreekuur
Het volgende spreekuur zal plaatsvinden op dinsdag 10 november 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 graag. Maak hiervoor een afspraak via een van de 
onderstaande contact gegevens! 

Spreekuur: 
Voorlopig zal er geen spreekuur zijn voorafgaand aan de PB vergadering.
PB blijft uiteraard bereikbaar via onderstaande kanalen.
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WEN Stap voor Stap  
 
 
Je hebt het vast al gehoord: Ons dorp is geselecteerd om als voorbeeld te dienen hoe 
een plattelandsdorp van het aardgas af kan. Daarmee komt er maar liefs € 4.3 miljoen 
beschikbaar uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).  
De overheid wil met de proeftuinen graag kennis en ervaring opdoen met de lokale 
aanpak.  
De Proeftuin is bedoeld om Wijnjewoude aardgasvrij te maken met zelf geproduceerd 
groengas. Dat is de kern! Zonder groengas kunnen we niet van het aardgas af en is er 
dus ook geen subsidie.  
 
Het hele dorp profiteert! 
Oud en jong, huurders en kopers, ‘boeren, burgers en buitenlui’; WEN wil dat iedereen 
met postcode 9241 de mogelijkheid krijgt te profiteren van deze miljoenen subsidie. De 
Proeftuinbijdrage is namelijk vooral bedoeld om de inwoners van Wijnjewoude te helpen 
bij hun plannen om te besparen en hun huis verder te verduurzamen, zodat we als dorp 
in 2025 zonder aardgas kunnen.  
 
Met en voor de Mienskip 
De Proeftuin aanvraag is door de Gemeente Opsterland ingediend en de subsidie wordt 
ook via de gemeente ter beschikking gesteld. WEN krijgt de opdracht het plan uit te 
voeren. Daarbij gaan we het dorp betrekken. Wanneer de randvoorwaarden duidelijk 
zijn, nodigen we de inwoners uit om mee te denken over een transparante en 
rechtvaardige verdeling van de middelen.  
 
Waarom Wijnjewoude? 
Bij de start van de coöperatie in 2015, hebben wij (in samenwerking met Plaatselijk 
Belang) onze duurzame dorpsdroom opgeschreven: ‘In 2025 produceren we in 
Wijnjewoude minimaal zoveel duurzame energie als we in ons dorp nodig hebben.’ 
We spraken met elkaar af om SAMEN te besparen op energielasten, groene energie op 
te wekken en te werken aan een duurzame toekomst. Ook wilden we slim subsidie 
verwerven en voor het dorp inzetten. En dat laatste hebben we nu samen met -en mede 
dankzij- de gemeente voor elkaar gekregen.  
Het PAW beloont Wijnjewoude omdat het WEN-plan helemaal vanuit de Mienskip is 
ontstaan en er al 5 jaar ‘Stap voor Stap’ aan wordt gewerkt om Wijnjewoude Energie 
Neutraal in 2025 te verwezenlijken. En omdat we dat als dorpscoöperatie in goede 
samenwerking doen met onze partners Gemeente, Provincie, Gasunie en LTO Noord.  
Daarnaast scoren we hoog omdat het plan als goed doordacht, professioneel en 
realistisch wordt beoordeeld. En ook als kansrijk en goed te kopiëren in andere 
plattelandsdorpen, want het plan van WEN biedt een betaalbaar alternatief voor 
aardgas. Dat geldt zowel voor de bewoners als voor de samenleving als geheel. Immers 
we kunnen gewoon onze cv en gasleidingen blijven gebruiken.  
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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



7

 
De aanpak van Wijnjewoude rust op twee pijlers:  

• We gaan SAMEN besparen, want de energie die je niet gebruikt is de meest 
duurzame energie. 

• We gaan als dorp zelf groengas maken uit de mest van Wijnjewoudster koeien. 
Dit groengas kan via de bestaande gasleidingen onze huizen verwarmen. 

 
Jouw eigen plan wordt beloond 
In Wijnjewoude is bijna geen huis hetzelfde. Daarom zou WEN graag willen, dat alle 
inwoners de kans krijgen om hun eigen plan te maken, hoe zij willen besparen en hun 
huis verder willen verduurzamen.  
Op basis van dat persoonlijke plan kun je dan, als het zover is, een aanvraag voor 
subsidie indienen. Besparen is vooral een kwestie van gedrag en zuinige apparaten en 
het verduurzamen van je huis begint met goed isoleren. Daarna kun je denken aan het 
opwekken en zelfs opslaan van energie.  
Als de gemeente straks met de uitwerkingsplannen van WEN instemt, kun je te zijner 
tijd met een goed persoonlijk verduurzamingsplan een Proeftuinbijdrage aanvragen. We 
kunnen je te zijner tijd helpen met het maken van je plan.  
 
Subsidies 
Naast een Proeftuin bijdrage kun je straks ook gewoon gebruik maken van bestaande 
subsidieregelingen. Kijk op www.duurzaambouwloket.nl  
 
Heb je vragen? 
Op www.wen.frl/proeftuin-paw/ vind je al een aantal Vragen en Antwoorden over de 
proeftuin. Nog niet compleet want veel moet nog worden uitgewerkt. 
Maar misschien heb je zelf al een vraag. Stel die dan via het contactformulier op de site 
of mail naar info@wen.frl. We zullen dan proberen je vraag te beantwoorden en die aan 
de lijst toevoegen. 
 
Energiecoaches  
Op de laatste ledenvergadering zijn de energiecoaches geïntroduceerd. Zij hebben als 
rol om dorpsgenoten te helpen bij besparingswensen. Ze hebben de opleiding inmiddels 
afgerond en zijn er klaar voor. Wil jij graag een energiecoach aan je keukentafel, dan 
kun je contact opnemen voor een afspraak. Dat kan via wenbespaarteam@hotmail.com 
of bel 06 10416396. 
 
Zonnepanelenmeter 2020  
We willen de zonnepanelenmeter graag weer up-to-date maken. Dan kunnen we zien 
hoe het staat met de groene stroomproductie in Wijnjewoude. De stand van 2019 was in 
totaal 4345 panelen. 
Dus, heb jij dit jaar zonnepanelen gekregen? Laat het ons weten via info@wen.frl en 
vermeld ook je adres.  
 
Nog geen lid van WEN? 
Maakt het lezen van het goede nieuws over de Proeftuin jou ook een beetje blij en trots? 
Alle reden om je nu aan te melden als lid.  
Dat kan op www.wen.frl/lid-worden/ of per mail aan info@wen.frl.  
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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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Als lid beslis jij mee hoe we Wijnjewoude Energie Neutraal maken. En je wordt via de 
mail automatisch op de hoogte gebracht van het laatste nieuws. Het lidmaatschap is 
kosteloos.  
 
Felicitaties van de gemeente 
Met een filmpje feliciteren de wethouders Rob Jonkman en Anko Postma ons dorp met 
de Proeftuin. Bekijk het op www.wen.frl  
 
 

Nieuws van de Swingel 
 
Net als de meesten van u heeft de Swingel ernstig te kampen met de gevolgen van het 
Coronavirus. Een aantal activiteiten kunnen niet door gaan of staan op een laag pitje. 
Waar mogelijk, doch binnen de RIVM-richtlijnen, worden activiteiten door gezet. 
Echter bestuurlijk is er allerminst sprake van windstilte. 
Wij zijn druk plannen aan het smeden voor de post-coronaperiode. 
Zo treffen we voorbereidingen voor het vieren van het 20 jarig bestaan van de Swingel 
(weliswaar 2020, doch het feest moet nog worden gevierd) en staat er in oktober 2021 
een oktoberfest op het programma. Ook zal er aandacht zijn voor toneel- (Tryater) en 
muziekvoorstellingen. 
 
We zijn blij dat onze plannen voor het realiseren van een fitnessruimte kunnen worden 
afgerond. De vergunningskwestie met de gemeente Opsterland is opgelost, en rond 1 
december gaat de fitnessruimte open. (zie artikel 
fitness in de Swingel in deze Bân) 
Op 24 oktober mochten we genieten van een 
prachtig concert van Roon Staal. Weliswaar met 
een klein publiek, maar het concert was prachtig. 
 
Op dit moment is er veel aandacht voor de 
verbouwing die waarschijnlijk in de zomer 2021 zal 
worden uitgevoerd. 
 
De Swingel verleent huisvesting aan vele 
verenigingen in ons dorp. Het betreft 
sportverenigingen doch ook verenigingen met 
andere activiteiten. 
Alle verenigingen hebben het zwaar door de 
Coronaperikelen. Waar mogelijk probeert de 
Swingel deze verenigingen te helpen. Het zou fijn 
zijn dat na Corona de verenigingen weer groei en 
bloei gaan vertonen. Het zou fijn zijn als de lezers van de Bân dan ook een steentje 
bijdragen. 
 
Op 28 november organiseert de Swingel in samenwerking met SportFryslân een 
fitheidstest. Een ieder kan daar gratis aan meedoen. U ontvangt nog een brief met 
uitnodiging. Als de uitkomsten van deze test u niet aan staan kunt u natuurlijk in de 
fitnessruimte uw fitheid en conditie verbeteren. Daar is alle gelegenheid voor. 
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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

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

d.  molenmaker
timmer- en  onderhoudsbedrijf

Wijnjewoude 06 25 40 00 36
www.durktimmerwurk.nl
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Bij het schrijven van dit stuk wordt de uitslag van de Raboclubactie bekend. De Swingel 
ontvangt een bijdrage van € 436,49 voor het uitvoeren van het verlichtingsplan. Dank 
aan de Rabobank en dank aan een ieder die op ons project heeft gestemd. 
 
Alex van der Meer 
St. dorpshuis Wijnjewoude 

 
 

           Even voorstellen 
 
 
 
 
 
Beste inwon(st)ers van Wijnjewoude, 
  
Mijn naam is Anita Veenstra en ik ben onlangs 
komen wonen in Wijnjewoude. 
Hier in Wijnjewoude ben ik doorgestart met mijn Beauty en Wellness salon: Bjoetiek by 
Aniet. 
In september 2019 ben ik gestart in Surhuisterveen en vanaf mei ben ik weer druk 
bezig, maar dan in Wijnjewoude. 
Wat ik zoal doe is: wimperextensions, diverse wenkbrauw behandelingen, wimperlifting, 
massage en cupping! 
  
Elke maand heb ik een behandeling in de actie en de maand november zal dit de 
cupping zijn. 
• de cupping is een diepe massage en zeer geschikt voor nek, rug, schouder, been, 

blessures, migraine en hoofdpijnklachten.  
• er worden cups op de triggerpoint gezet waardoor blokkades en knopen worden 

opgeheven. 
Kosten voor 50 minuten: €25,- 
Kosten voor 70 minuten: €32,50 
  
Vanaf oktober ben ik bezig met de opleiding masterclass nagelstyliste. Dit is een 1jarige 
opleiding waarbij ik elke week een model mee mag nemen. Lijkt het je leuk om eens 
mee te gaan en kosteloos een nieuwe set nagels te krijgen? 
(lesdagen zijn maandagavond en vrijdag overdag). 
   
Geopend op: maandagochtend/ middag (alleen aan huis) dinsdagochtend en avond, 
woensdag, donderdagochtend en avond, vrijdagavond en zaterdag (alleen aan huis). 
  
Volg ook mijn facebookpagina voor nieuwe updates, leuke acties, en meer informatie! 
Voor vragen, een afspraak maken of aanmelden om mee te gaan als model kunt u 
appen naar 06-11223013. 
  
Misschien tot ziens bij Bjoetiek by Aniet !! 
  
Groet Anita. 
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Geef de pen door 

 
 
Mijn vrouw Rosita da Lima gaf mij de pen door voor “Geef de pen door” 
van november 2020. 
 
Ik ben Eddie Mulder, geboren op 26 april 1959 in Rotsterhaule, als 
oudste kind in ons gezin. Na tot mijn 5e in Nieuwebrug te hebben 
gewoond, verhuisde ons gezin (mijn broer was inmiddels ook geboren) naar Drachten, 
waar mijn vader werkzaam was bij Philips. Daar zijn ook mijn twee zussen geboren. 
Na mijn lagere school kwam ik terecht op het toenmalige Ichthus College, op de Havo.  
 
Vanaf mijn 6e kreeg ik echter ook gitaarles... 
Gitaar spelen is de rode draad in mijn leven zodat ik rond 1984 beroepsmuzikant werd. 
Optreden in binnen- en buitenland, LP’s (later CD’s) uitbrengen, werd mijn leven, zodat 
ik nu kan zeggen dat ik 55 jaar ervaring als gitarist heb. 
Daarin groei ik nog steeds door, getuige de zes solo CD’s die ik de laatste jaren kon 
uitbrengen, met de zevende in de maak. 
Gitaarles geef ik hier thuis ook, met een groeiend aantal leerlingen uit Wijnjewoude. 
 
Samen met Rosita woon ik sinds eind 2005 in Wijnjewoude. 
Velen zullen me zien lopen, met of zonder hond, want mijn werkzaamheden zijn vaak op 
tijden dat een ander vrij heeft. Ik ben een loper sinds 1998 en, hoewel ik iets minder 
fanatiek ben tegenwoordig, probeer ik dat zeker om de dag te doen. Goed voor lijf en 
leden, en voor tussen de oren! 
Verder genieten Rosita en ik graag van de mooie omgeving. 
 
Aan Hielke Meyer geef ik graag de pen door. 
 

  
 



13

Wij helpen de vogels in de winter  
  
Ondanks de coronatijd willen we ook de vogels helpen! 

• Vogeltaart € 8,50 
• Voederkrans € 9.95 
• Kerststuk € 7,95 

Deze mooie producten kunt u bestellen bij Janke Jongsma, 
tel.: 0516 481495 en bij Froukje Pera, tel.: 0516 481992.  
 
Heeft u nog last van koude voeten? Ook de zelfgebreide 
sokken zijn weer op voorraad, plus mutsen, sjaals en stola`s! 
Zo komt u warm de winter door!  
 
Groeten van de handwerkgroep Wâldhûs! 
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Ondernemend Wijnjewoude 
 
Een greep uit een oude doos leverde deze advertentie hiernaast op. Als gevolg daarvan 
de herinnering dat er ooit in de Bân al eens een artikeltje stond over het grote aantal 
kruideniers in ons dorp in de vorige eeuw en 
er een bestaan van hadden. Het waren er 
welgeteld een zestiental waarvan een tiental 
tegelijkertijd in dezelfde periode, zo rond de 
periode 1935 - 1970.  
 
Deze advertentie is van voor 1974 gezien de 
plaatsnaam Duurswoude onderaan de 
advertentie. Toen waren het hier nog twee 
dorpen die als Wijnjeterp en Duurswoude 
door het leven gingen maar in werkelijkheid 
al één dorp vormden. Vanaf 1974 schrijven 
we als dorpsnaam Wijnjewoude welke al heel 
snel ingeburgerd was. 
 
Een van de redenen dat er zoveel winkeltjes 
in kruidenierswaren ontstonden kwam door 
het flinke aantal kleine buurtschappen 
waaruit het dorp bestond. Alleen al langs de 
vaart waren er al een viertal, Klein 
Groningen, Draai, Trambrug en Weinterper 
verlaat (Sluis). Verder van west naar oost, 
Sparjebird, café Leffert Blauw, Weinterper 
school (autobedrijf Jansma), Driehoek, 
Biskop en Biskopsreed met daartussen dus 
de aan elkaar grenzende twee dorpskernen. 
Een tweede reden was misschien wel het 
aangeboren ondernemerschap van de 
inwoners van toen, maar ongetwijfeld ook de 
noodzaak om de kost te verdienen. Er waren geen sociale voorzieningen rond die tijd en 
wie geen werk had kreeg ook geen eten. Zo werd er vaak in een deel van de woning 
ruimte gecreëerd voor de handel in hoofdzakelijk levensmiddelen. In bijna elke 
buurtschap was er wel één en in het centrum meerdere. Onderlinge concurrentie in 
prijzen en aanbiedingen was er zoals tegenwoordig met de verschillende 
winkelconcerns niet en de overvloed aan reclamefolders evenmin. Elk moest het van de 
eigen trouwe klantenbinding en goodwill hebben. 
 
Deze reclame advertentie stond in een uitgave van het jaarlijkse programma van de in 
1959 opgerichte Vereniging Vreemdelingen Verkeer Duurswoude. 
Zoals de winkels gestaag ontstonden verdwenen ze ook weer in de jaren na 1960 en 
winkels werden weer gewone woonhuizen. Gelukkig voor het dorp was er een paar jaar 
voor de millenniumwisseling toen de op één na laatste winkel zou sluiten animo voor om 
een nieuwe buurtsuper te stichten. Juist op de plek waar ooit de “Klimop” winkel van 
deze adverteerder stond. 
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Het trieste verhaal is bekend dat de winkel na twintig jaar trouwe dienst uitgebrand is en 
sindsdien zonder ondernemer zit. Het gebouw is gered en onder ongetwijfeld gunstige 
voorwaarden weer beschikbaar voor een ondernemend iemand. 
Ooit stonden er zestien ondernemende lieden klaar in Wijnjeterp-Duurswoude om het 
eerzame beroep van kruidenier uit te oefenen. 
Het zou nu toch ook haalbaar moeten zijn dat er één of twee mensen de kans grijpen 
om de uitdaging aan te gaan zoveel mogelijk dorpsgenoten van levensmiddelen te 
voorzien vanuit een eigentijdse buurtsuper.   
 
Durk  

 
 
 

Corona gedicht 
 

Corona I        Corona II 
13 mei 2020        28 september 2020 
 
Het gras is uitdagend groen Het gras is nog altijd groen 
de prunus staat overmatig in rozebloei    de prunusbloesem is reeds lang verwaaid          
de krentenboom ziet wit van de bloemen    de blaadjes van de krentenboom zijn geel 
de sierappel deed zozeer zijn best de sierappel heeft eer van zijn werk 
die krijgt wel duizend appeltjes.     wel duizend appeltjes gloeien donkerrood.  
De goudenregen geeft een stortbui      In de neerstortende koude regen 
aan overmoedige gele bloesems.     de goudenregen vergeelt zijn blaadjes 
De paarse sering gooide vannacht zijn     de sering betreurt zijn overmoedigheid 
geurige trossen met een gul gebaar open.     want heeft al vrijwel kale takken.  
Het is gastvrij zacht voorzomer-weer    De herfst regeert zonder mededogen 
de zon schijnt, de lucht is blauw.      de lucht is zelden egaal blauw. 
 
Er waait een welwillend briesje.    De eerste najaarsstorm is als een  
        grove hark over het land geraasd. 
Het lentedecor is al enige tijd gereed.            De zomer is voorbij; de winter komt eraan. 
Maar....waar zijn de mensen?                        Eén vrouw loopt bedachtzaam in haar tuin. 
        een telefoon in haar hand.  
 
 
Iris Koetsier  
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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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Fitness in de Swingel 
 
Hoewel de realisatie van de Fitnessruimte langer heeft geduurd dan wij ooit konden 
vermoeden zijn we verheugd nu te kunnen melden dat er vanaf 1 december 2020 in de 
Swingel gefitnesst kan worden. 
 

 
 
Het lijkt ons goed in de Bân beknopt te omschrijven wat de opzet is. Uitgebreider 
informatie treft u binnenkort aan op de website van de Swingel 
(https://wijnjewoude.net/de-swingel/. 

Het idee van Fitness in de Swingel komt voort uit het plan “Gezond Wijnjewoude” en 
betreft met name het punt “bewegen”. Voor alle inwoners van Wijnjewoude bestaat de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de fitnessfaciliteiten in de Swingel. 
Er gelden enige spelregels en wel de volgende:
- Deelnemers moeten als lid zijn 

ingeschreven 
- De maandcontributie bedraagt € 15,-- 

(voor vrienden van de Swingel 
€12,50). 
Tot 1 april 2021 is deelname gratis, 
men moet wel ingeschreven staan 
als lid. 
Opzeggen van lidmaatschap kan op 
elk gewenst moment. 

- Het principe is “doe-het-zelf-fitness”. 
Er is geen begeleider, deelnemers 
kunnen zo vaak als ze willen gebruik 
maken van de Fitness, met als 
uitgangspunt wie het eerst komt, wie 

het eerst maalt. Aan een reservering-
systeem wordt nog gewerkt. 

- Een deelnemer dient te beschikken 
over een fitvaardigheidsbewijs (in de 
Swingel zonder bovenmatige moeite 
te halen onder leiding van een 
fitnessdeskundige, en met name 
gericht op het verkrijgen van inzicht 
in de werking van de fitnesstoestellen 
en het kennen van de huisregels). 

- De openingstijden zijn 8.00 – 13.00 
uur en 16.00 – 21.00 uur op alle 
dagen van de week. 

- Elke deelnemer aan fitness dient zich 
aan de huisregels te houden 
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(hygiëne, netheid en vermijding van 
overlast). 

 
Het uitgangspunt is dat er sprake is van recreatief bewegen. Dus geen bijzondere 
sportieve ambities. Er is sprake van de volgende fitnesstoestellen: 
- Loopbanden (twee stuks) 
- Roeiapparaat 
- Fietstoestellen (twee stuks, waarvan één met fietszadel en één met stoeltje) 
- Crosstrainer 
- In een andere ruimte is er gelegenheid voor krachtoefeningen op een geavanceerd 

krachthonk. 
 
Alle toestellen zijn voorzien van de 
nieuwste mogelijkheden op het gebied 
van prestatiemeting, weerstandcreatie, 
hartslagmeting etc. etc. 
Op zaterdag 28 november 2020 wordt in 
de Swingel (sportzaal) een fit-test 
georganiseerd door sport Fryslân en de 
Swingel. Deelname is voor iedereen en  
is gratis. U wordt hiertoe nog per brief 
uitgenodigd. Er is dan tevens 
gelegenheid om met de fitnessruimte 
van de Swingel kennis te maken. 

Op dit moment zijn we druk doende de 
fitnessruimte geschikt en mooi te 
maken. De mogelijkheid bestaat dat de 
werkzaamheden op 1 december nog 
niet helemaal zijn afgerond, doch daar 
moet u maar even door heen kijken. 
Mooi wordt het zeker. 
De nu geboden fitnessmogelijkheden in 
de Swingel zijn uniek en voor iedereen 
bereikbaar. Laat deze kans om uw 
conditie, fitheid en gezondheid te 
verbeteren niet liggen. 

De fitnessmogelijkheden zijn mogelijk gemaakt door de Van Teyensfundatie en Stichting 
dorpshuis Wijnjewoude. Sport Fryslân levert een bijdrage aan de realisatie van het 
fitvaardigheidsbewijs 
 
Bestuur Dorpshuis Wijnjewoude 

 
Klaverjassen in de Swingel 

 
Uitslag bovenste 5 namen zijn van 8 oktober: 
 
1. Abe Visser              4057 
2. Klaasje v.d.Woude  3850 
3. Berend Joustra        3788 
4. Anke Posthumus     3782 
5. Jelle Bergsma         3543 

 
Wegens het Coronavirus zullen we voorlopig niet bij elkaar komen om te  
klaverjassen!!!!! U krijgt telefonisch bericht of u leest het weer in de Bân wanneer we 
weer hopen te beginnen. 
 
Groet en blijf gezond!!! 
Jelle Bergsma 
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        Sinterklaas in Wijnjewoude 

 
 
 
Bericht van sinterklaas en de sinterklaascommissie,  
 
Op het moment van schrijven weten we 
nog niet hoe het coronavirus en de 
maatregelen zich gaan ontwikkelen. Er 
zijn verschillende plannen gemaakt om 
sinterklaas toch door te laten gaan in 
Wijnjewoude, maar we kunnen op dit 
moment hier nog geen concrete 
uitspraken over doen. We zullen moeten 
afwachten wat de komende 
persconferentie van dinsdag 3 
november gaat brengen. We hebben 
overleg en contact hierover gehad met 
de gemeente en het RIVM.  
In een eerder bericht van de 
sinterklaascommissie heeft u kunnen 
lezen dat we iets wilden organiseren op 
20 en 21 november. Dit hebben we 

inmiddels aangepast. 20 november zal 
komen te vervallen. Als er al wat 
georganiseerd gaat worden dan zal dit 
op 21 november zijn.  
Na de persconferentie van dinsdag 3 
november kunnen we concreet maken 
wat het plan gaat worden. Mochten de 
maatregelen positief uitpakken dan laten 
we sinterklaas niet aan Wijnjewoude 
voorbijgaan en zal er wat georganiseerd 
worden voor de kinderen in 
Wijnjewoude. Pakken de maatregelen 
negatief uit dan zullen we het dit jaar 
over moeten slaan. De 
kleurplatenwedstrijd die elk jaar gedaan 
wordt zal hoe dan ook doorgaan. 

 
We houden jullie op de hoogte door middel van de Sinterklaas Facebookpagina en 
wijnjewoude.net. Ook zullen er eventueel briefjes uitgedeeld worden op school. Bij een 
positieve uitkomst zullen er posters in het dorp hangen met de concrete plannen voor 
Sinterklaas in Wijnjewoude. Zo hopen we iedereen te kunnen bereiken.  
We hebben inmiddels een mailadres geopend waar we jullie van op de hoogte willen 
brengen: sinterklaaswijnjewoude@outlook.com. Mail gerust bij vragen.  
 
Met vriendelijke groet van Sinterklaas en de Sinterklaascommissie van Wijnjewoude 
 
 

Enquête woonbehoefte Wijnjewoude 
 

De commissie wonen van Plaatselijk Belang Wijnjewoude wil graag meer 
nieuwbouwwoningen voor jong en oud in Wijnjewoude. Om dit te realiseren moeten we 
bij de gemeente Opsterland eerst aantonen dat er behoefte is aan nieuwbouw. Dit doen 
we door middel van de enquête die als bijlage is toegevoegd bij deze editie van de Bân.  
Invullen kan ook online via de link http://wijnjewoude.net/woningbouw. Vul deze in, ook 
als jij geen nieuwbouwplannen hebt. Het invullen van de enquête is maar 5 minuten 
werk en samen zorgen wij ervoor dat er in Wijnjewoude nieuwbouwwoningen komen 
voor jong en oud! Inleveren van de enquête kan in de brievenbussen van de Weinterp 5 
en Loksleane 34. 
 
Hartelijke groet, 
Namens Plaatselijk Belang - commissie Wonen 



20

Theo van Linde    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezorg jij een ruiter met beperking een fijne paardrijles?  
 
Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag is op zoek naar vrijwilligers voor het 
begeleiden en ondersteunen van paardrijlessen voor ruiters met een beperking. Onze 
speciale manege voor kinderen en volwassen met een beperking kan niet zonder hulp 
van vrijwilligers. Naast de IPG-instructeurs (Instructeurs Paardrijden Gehandicapten) 
hebben we een gemotiveerd team van circa 65 vrijwilligers die onze ruiters 
ondersteunen en begeleiden tijdens de paardrijlessen.                
De paardrijlessen worden overdag gegeven en kunnen zowel recreatief als 
therapeutisch zijn.         
Tijdens bijna alle lessen gaan we naar buiten, de bossen van Beetsterzwaag in! Samen 
met de ruiter kun je genieten van de ontspanning, die zowel de ruiter beleeft, als de 
vrijwilliger. Wil je graag zien hoe we dat doen? Kijk dan op de website 
www.manegeonderdelinde.nl.   
 
Interesse om ons team te komen versterken? 
Neem dan contact op via 0512-38 92 97 of mail naar info@manegeonderdelinde.nl.  
Voor meer informatie kunt u bellen met Trea Arkema, bedrijfsleider 06-41934626.   
Vrijwilligers bij Manege Onder de Linde ontvangen een informatiepakket over alle ins en 
outs. Zo is er een reis- en onkostenvergoeding en zijn vrijwilligers bij ons ook verzekerd. 
 
Kom gerust langs bij Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag 
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Koop je kalfsvlees rechtstreeks bij de boer 
 
Zin in een heerlijk stukje mals kalfsvlees, rechtstreeks bij de boer vandaan? Vanaf nu te 
verkrijgen in Wijnjewoude. Zo weet je wat je eet. 
De kalfsvlees pakketten zijn verkrijgbaar in twee varianten. Het pakket zit in een 
makkelijke doos die geschikt is om in de vriezer te bewaren. De doos is voorzien van 
een sfeeretiket met tips voor bereiding.  
 
Basispakket ‘van de kalverhouder’ €37,50  
kalfssaucijsjes: per 4 verpakt, 1 stuk 
kalfsburgers: per 4 verpakt, 1 stuk 
kalfsoesters: per stuk verpakt, 2 stuks 
kalfsvleesreepjes: per 300 gram verpakt, 2 stuks 
kalfsschnitzels: per stuk verpakt, 2 stuks 
kalfsgehakt: per 300 gram verpakt, 2 stuks 
 
Luxepakket ‘van de kalverhouder’ €75,00 
kalfssaucijsjes: per 4 verpakt, 1 stuk 
kalfsburgers: per 4 verpakt, 1 stuk 
kalfsoesters: per stuk verpakt, 4 stuks 
kalfsschnitzels: per stuk verpakt, 4 stuks 
kalfsgehakt: per 300 gram verpakt, 4 stuks 
kalfskoteletten: per stuk verpakt, 4 stuks 
kalfsribeye steaks: per stuk verpakt, 4 stuks 
 
Het vlees is vaak op voorraad. Interesse? Bel of stuur me een appje via 06-30774601 
 
Anne-lys Herder 
Weinterp 78, Wijnjewoude 
 
 

Oude dorpsfoto "Wie kent deze personen" 
 
 
Op de foto die in de Bân van oktober geplaatst is, zijn weinig reacties gekomen. 
Waarschijnlijk is deze foto zo oud, dat niemand van deze personen nog in leven zijn. 
Mogelijk is de foto rond 1920 - 1930 gemaakt wat overeenkomt met de mode. De 
fotografen van destijds trokken langs de dorpen om families op de gevoelige plaat vast 
te leggen. Men maakte een afspraak en daarna kwam de fotograaf opnieuw langs. 
Iedereen was dan geschoren, gekapt en in zijn zondagse kleren gestoken, klaar voor de 
foto. Ook liet men zich graag fotograferen met een pronkstuk b.v. in die tijd de fiets.  
 
 
Annie Posthumus   
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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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Sport in Opsterland vanaf nu 
herkenbaar als Beweegteam 
Opsterland 
 
Sport in Opsterland is vanaf nu Beweegteam Opsterland. Hetzelfde team maar dan in 
een nieuw en herkenbaar jasje. De buurtsportcoaches Luca, Geerte, Jasper, Jeltse en 
Melis maken onderdeel uit van Beweegteam Opsterland.  
 
Nieuwe huisstijl  
Beweegteam Opsterland heeft naast een nieuwe naam ook een nieuwe website en 
huisstijl: op http://www.beweegteamopsterland.nl kunnen inwoners en partners alle 
activiteiten vinden van het team.  
Een nieuwe website zorgt ervoor dat het Beweegteam beter bereikbaar is en de 
activiteiten meer zichtbaar zijn voor inwoners en partners in de gemeente.  
De nieuwe huisstijl van Beweegteam Opsterland is fris, sterk, dynamisch en herkenbaar. 
Met herkenbare kleuren en dynamische vormen herkennen inwoners en partners het 
Beweegteam dat voor alle inwoners van Opsterland in beweging is.  
 
Over Beweegteam Opsterland  
Alle inwoners van Opsterland met plezier in beweging; dat is de missie van 
Beweegteam Opsterland! We ondersteunen sportverenigingen, het onderwijs, 
organiseren sport- en beweegactiviteiten en werken samen met partners – provinciaal 
en in de gemeente – zodat sporten en bewegen voor iedereen in de gemeente mogelijk 
is! Beweegteam Opsterland maakt onderdeel uit van Sport Fryslân.  
 
 

Een praatje over het weer is belangrijker  
dan gedacht! 

 
Van 1 t/m 8 oktober was het de week tegen eenzaamheid. De campagne roept op om 
contact te maken en aandacht voor elkaar te hebben. Maar past dat wel in deze de tijd? 
Om de verspreiding van het virus tegen te gaan probeert u zich aan de regels te 
houden. Omdat u geen risico wilt lopen, blijft u nu liever thuis. Een kopje koffie bij de 
buurvrouw, een praatje in de supermarkt of een gesprekje tijdens het kaarten of biljarten 
in de Swingel. 
 
Wij, Dorpssteunpunt Wijnjewoude, zijn elke woensdag in de even weken van 10.00 -
12.00 uur in de Swingel, waar we zitting houden. 
U mag dan gerust langskomen voor een praatje en wat gezelligheid. 
Als u liever thuisblijft kunt u met ons bellen op telefoonnummer 06 -12 548 683, ook 
buiten de zittingstijden. 
De ANBO heeft ook een telefoonnummer, tijdens corona, hier kunt u altijd terecht voor 
een praatje. Tel. 034 - 846666 
 
Van het Dorpssteunpunt, Wijnjewoude 
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Nieuws van de supermarkt 
 
Opnieuw op zoek naar een ondernemer 
Het zag er zo goed uit toen eind vorig jaar een groep inwoners het heft in handen nam 
om de door brand gesloten supermarkt weer nieuw leven in te blazen. Een geschikte 
ondernemer leek gevonden, alleen daar liep het nu vast. Teleurstelling, maar tegelijk de 
wil om met elkaar ervoor te gaan en dit mooie initiatief te laten slagen: een eigen 
supermarkt in Wijnjewoude 
 
Wat vooraf ging 
Een samen met Plaatselijk Belang en de 
ondernemersvereniging uitgevoerd 
Vestigingsplaats-onderzoek toonde aan dat een 
volwaardige supermarkt in Wijnjewoude 
levensvatbaar is en een plek verdient in de 
samenleving. Ook bleek er grote behoefte te zijn 
aan een supermarkt met aanvullende diensten, 
zoals een geldautomaat en een PostNL 
servicepunt. 
Op grond van deze twee onderzoeken besloot een groep bewoners het pand voor het 
dorp te behouden en de vestiging van een nieuwe supermarkt mogelijk te maken. De 
groep richtte een BV op en kocht dit voorjaar het pand van de projectontwikkelaar. 
 
De ‘Werkgroep Supermarkt’ ging aan de slag om een ondernemer te zoeken en die 
werd gevonden. Het businessmodel van deze ondernemer mikte op een volwaardige 
supermarkt met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij zou 
ook sprake zijn van een sterke relatie met de dorpsgemeenschap. Het zag er dus 
veelbelovend uit. Echter, voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is 
de samenwerking met de gemeente nodig.  
Op dat punt ging het mis; helaas konden de ondernemer en de gemeente geen 
overeenstemming bereiken over een lange termijn afspraak. Daarmee zat een verdere 
samenwerking met deze ondernemer er helaas niet meer in. 
 
Huidige situatie 
Inmiddels is het pand geheel gerenoveerd en klaar om opnieuw een supermarkt te 
huisvesten. Er wordt gekeken op welke manier een beginnende ondernemer kan 
worden begeleid en ondersteund bij de investeringen die nodig zijn om te starten. 
De vooruitzichten voor een succesvolle supermarkt zijn goed. Exploitatiebegrotingen op 
basis van marktonderzoeken bieden een perspectief op een goede boterham. Meerdere 
leveranciers hebben zich bereid verklaard om mee te werken aan de heropening van 
een supermarkt in Wijnjewoude. 
Alleen, die enthousiaste ondernemer, die ontbreekt op dit moment nog! 
 
De huidige tijd brengt veel mensen in onzeker vaarwater. Daarentegen gaat het 
momenteel in de supermarktbranche erg goed. Hier ligt dus een uitgelezen kans om een 
nieuwe koers te varen naar een mooie toekomst.  
 
Belangstelling gewekt? Neem dan contact op met: Marianne Hulsbergen 
Telefoon: 06-2728 3871 
E-mail:  hulsbergen@inverandering.nl  
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De tennisclub dit najaar 
Voor alle mensen en verenigingen is dit jaar een heel vreemd jaar geworden, door de 
corona. Dit geldt zeker ook voor ons als tennisclub. We hebben in het voorjaar een 
periode een slot op het hek gehad, omdat tennissen helemaal niet meer mocht.  
De regels waren rond de zomer en begin van het najaar versoepeld en de laatste weken 
trouwens weer aangehaald. 
Wat levert dat voor een beeld op voor de tennisclub? 
 
De competities van het voorjaar zijn 
uitgesteld naar dit najaar. Bij ons ging 
dat over de volgende teams: 
- Gemengd team, vrijdag: In een 
competitie van 8 teams moest ons team 
dus 7x spelen. Na 5x kwam het bericht 
van de regering, dat alle competities 
moesten worden gestopt. De 
wedstrijden die wel gespeeld zijn, 
gingen met veel plezier en ook wel 
succes. 
- Hetzelfde geldt voor het herenteam 
35+. Na 5 avonden moesten ook wij 
stoppen. Met het basisteam van maar 4 
spelers zijn we kwetsbaar. Baukje heeft 
2x ingevallen. We zijn helemaal verguld 
dat dit kon. Het smaakt naar meer! 
- De wedstrijden om de dorpenbokaal 
had dit jaar 8 ploegen. We speelden in 2 
poules. Alle wedstrijden konden 
gespeeld worden. Ons team is 1ste 
geworden in onze poule. De finale ging 
helaas verloren. 

 
De tennislessen van Tom Vink verliepen 
weer goed. De lesavonden op de 
dinsdag zijn allemaal afgewerkt; dus net 
voor de regeling afgelopen die aangaf 
dat lessen niet meer konden. 
 
De competities en andere geplande 
wedstrijden zijn afgelast, maar we 
kunnen – zolang het weer het toelaat -  
elke dag op onze banen tennissen. Dat 
is een groot voordeel, als je dat 
vergelijkt met de regelingen van andere 
sporten. Tennissen is geen contactsport 
en er gelden kleine aanpassingen (als je 
dubbel speelt, niet te dicht bij elkaar) en 
de kantine blijft dicht. 
Afgelopen jaar hebben we de hele 
winter door kunnen spelen, omdat het 
niet echt heeft gevroren en we de banen 
konden openlaten. De kans dat dit weer 
gebeurt is echt aanwezig. 

 
Als je (nog) geen lid bent en je voelt voor beweging en gezelligheid die er rond het 
tennissen is, geef je op. 
 
  

Dorcas voedselactie anders dan anders. 
  
Vanwege de huidige situatie zullen er dit jaar helaas geen voedselpakketten worden 
ingezameld in de supermarkten. Maar we laten de allerarmsten natuurlijk niet zitten de 
komende winter. Je kunt meedoen via de webshop van Dorcas. 
Dorcasvoedselactie.nl  
Wij doen het omdat we om hen geven. 
Doe je mee!! 
Ook uw kleding is welkom op onderstaand adres. 
  
Dorcasdepot 
Familie Bram en Annie Karssen, Opperhaudmare 11, Wijnjewoude 
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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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Toch een nieuw Skûtsjebier ter ere van 75 jaar 
SKS: ’t Swurd herfstbock 

 
Van het traditionele Friese ‘Skûtsjesilen’ hebben we deze zomer helaas niet kunnen 
genieten. Maar van een lekker biertje gelukkig nog wel! Marije en Rink van Skûtsjebier, 
die gepassioneerd liefhebbers zijn van het zeilevenement, hebben in hun lijn van 
ambachtelijk gebrouwen speciaalbieren al 3 smaken ontwikkeld – de Skipper, de 
Opstapper en de Fokkenist. En nu is er ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de 
SKS een nieuwe variant gelanceerd: ’t Swurd Herfstbock. 
 
’t Swurd: 
Een belangrijk onderdeel van een skûtsje is het zwaard. Aan beide kanten van het 
skûtsje zitten deze zwaarden. Omdat een skûtsje niet over een kiel beschikt, zijn het de 
zwaarden die voorkomen dat het skûtsje door de kracht van de wind gaat ‘verlijeren’. 
Tijdens het zeilen wordt het zwaard ‘gestoken’ aan de kant waar het zeil hangt; het 
zwaard aan de andere kant wordt opgetrokken om de weerstand te verminderen.  
Deze herfstbock is een mooi kastanjebruin, uitgebalanceerd bockbier met een licht 
zoete afdronk. 
 
Skûtsjebieren zijn eerlijk, met liefde gebrouwen bieren die voor iedereen lekker weg 
drinken en die je het hele jaar door doen denken aan het zeilen en alles eromheen: de 
Friese meren, de wind in je haar, zomerzon, teams van stoere mannen en vrouwen, 
gezelligheid voor iedereen! 
’t Swurd kan vanwege Corona helaas nog niet bij de horeca worden geïntroduceerd, 
maar is vanaf nu wel te bestellen in de webshop www.skutsjebier.frl. Tip voor de 
feestdagen: ook verkrijgbaar in leuke geschenkverpakkingen! Er is onder andere een 
speciaal introductiepakket met daarin twee bockbiertjes, een heerlijke droge worst met 
walnoot - helemaal passend bij de herfst en bij dit heerlijke bockbier (!) bijpassende 
viltjes, een Skûtsjebier speciaalbier glas én een leuke flessenopener. 
 
Rink en Marije - Skûtsjebier  
Duerswâld 12 
Wijnjewoude  
tel.: 06-26834807 
 
 
 
 
 
 
 



28

 

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

Boomkwekerij    
Johan Meinsma
06 291 906 86

info@boomkwekerij.johanmeinsma.nl

`s Morgens geopend van 9:00 t/m 12:30 uur
op vrijdag van 9:00 t/m 11:30 uur

`s avonds geopend van 18:30 t/m 21:00 uur
op zaterdag van 9:00 t/m 13:30 uur.

In overleg eventueel ook op andere tijdstippen.
Graag tot ziens bij Mirjam’s La Bjoetiek!

0516 - 858240
Merkebuorren 71 - 9241 GC Wijnjewoude
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Voor ieder kind een Sint 

 
Voor elk kind dat niet in het grote boek van de Sint staat wil Stichting Present een Sint 
zoeken. 
Niet voor iedereen in uw omgeving is het vanzelfsprekend mee te kunnen doen aan dit 
kinderfeest. Het gaat dan om gezinnen in de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf! 
De buurgemeenten hebben eventueel hun eigen Sinterklaasactie. 
Daarom zoeken wij gezinnen, groepjes vrienden, mensen die een Sint willen zijn voor 
een gezin die anders buiten de (stoom)boot vallen.  
Wat wordt er van u verwacht? Dat u een pakket samenstelt, waarbij ieder kind in de 
categorie van de basisschoolleeftijd een cadeautje krijgt tussen de €10,- en €15,-. De 
overige leden van een gezin een klein cadeautje (wij proberen zo goed mogelijk door te 
geven wat de interesses zijn, maar alles blijft anoniem).  
 
Hoe mee te doen? Geef u op via onderstaand mailadres of app naar Mathilde (06-3000 
8106). Aanmelden kan t/m dinsdag 17 november. U kunt aangeven voor hoeveel 
kinderen u iets wilt kopen. 
 
Wilt u wel wat geven, maar hebt u geen mogelijkheden om een pakket te maken, een 
gift mag ook op rekening NL67RABO0110441400 t.n.v. Present Zuidoost Friesland 
o.v.v. Sint actie. Wij zorgen dan dat een gezin een pakket krijgt! 
 
Hebt u vragen? Dan graag een mail naar 
mathildekrijgsheld@presentzuidoostfriesland.nl 
 
Toy Centrum Drachten biedt 10% korting wanneer de cadeautjes daar gekocht worden. 
U krijgt hierover een email. 
 
Hartelijke groet   
Gerard Hoekstra  
Stichting Present Zuid Oost Friesland 
 
 
 
 

Ysclub “Great Foarút” 
 
De ledenvergadering komt dit jaar te vervallen i.v.m. het Corona-virus.  
Dit is ook de reden waarom we niet langs komen om de contributie te innen. 
De leden die niet met automatische incasso betalen zal gevraagd worden om over te 
gaan op automatische incasso of een bankoverschrijving.  
Ondanks alles hopen we op een goede winter en zien we jullie graag weer op de 
ijsbaan. 
 
Het bestuur Ysclub “Great Foarút” 
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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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Heeft u ze ook gezien???? 
 

 
 
Al die kinderen die de vossen aan het zoeken en opjagen waren??  
Maandag 12 oktober ’s middags was het zover. 56 kinderen gingen los om de vossen te 
zoeken in het dorp. Verdeeld in groepen gingen ze allemaal op zoek. Ze kregen voor 
elke zoekplek een cryptische aanwijzing en ze moesten om het wat moeilijker te maken 
een vaste volgorde aanhouden. Groot en klein door- en met elkaar. Wandelend, 
rennend, schreeuwend of juist fluisterend om de vindplekken niet te verklappen. 
Sommigen waren supersnel in het vinden van de vossen.  
Het was een feest met halverwege wat drinken en lekkers bij school. Iedereen kreeg 
een prijsje in de vorm van een beest die ze mochten uitzoeken. Hartelijk dank voor het 
dorpsbudget met de bijdrage om alles mogelijk te maken zonder opbrengst voor de 
speeltuinen te verliezen. 
De Werk Groep Speeltuinen Wijnjewoude (WGSW) heeft met deze ontzettend 
geslaagde activiteit €115,- opgehaald voor de speeltuinen. Geweldig, hartelijk dank 
iedereen. 
Dit was niet de laatste keer dat jullie van ons horen. We komen terug, wanneer en hoe? 
Dat is voor jullie een vraag, voor ons een weet!! 
 
Tot ziens 
De WGSW 
Rosan, Ina, Inge, Diane, Ingrid, Grietje, Otto, Aline en Regina 
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Geen oplichting maar een creatieve oplossing!  
 
Wethouder De Vries van Opsterland opent de digitale giftshop van de Voedselbank. 
 
Voedselbank Opsterland in Gorredijk zet alle zeilen bij om door deze tijd te komen. “Wij 
verwachten de komende tijd door de gevolgen van Corona, meer klanten te krijgen en 
dan is naast alle materiele hulp ook een beter gevulde kas nodig” aldus Henk Marinus 
van het bestuur. Naast de donateursactie opent de voedselbank haar digitale giftshop.  
 
Het is een winkel, waar je iets weggeeft. De naam is bedacht door een van de 
vrijwilligers van de Voedselbank en de digitale winkel is kosteloos gemaakt door 
aWebsheep te Utrecht. 
 
In de goed gevulde winkel kun je zonder mondkapje en winkelwagentje, rustig 
rondkijken, je aankopen in het winkelmandje doen en gemakkelijk online betalen. 
Er is echter één groot verschil met een gewone webwinkel: alles wat je in het 
winkelmandje doet, moet je wel betalen, maar je hoeft de volgende dag niet thuis te 
blijven, want er komt niemand aanbellen om de boodschappen te brengen. 
Het geld van de producten, die je bestelt, komt namelijk direct ten goede van de 
voedselbank. De webshop zegt dan ook: uw aankoop is een gift, u 
ontvang geen producten maar uiteraard wel een bedankje! 
“Wel betalen, maar niets krijgen, is op het internet niet uniek natuurlijk, maar dan heet 
het oplichting, maar voor ons is het een ludieke oplossing om een gift te doen aan de 
voedselbank” aldus Henk Marinus. 
 
Het adres: https://giftshop.voedselbankopsterland.nl/ 
 
Nadere informatie bij: 
H. Marinus, bestuurder/ fondsenwerving tel. 06 - 24695808 
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Vanaf de bank in heel Nederland op bezoek 
 

Honderden huiseigenaren openen online hun duurzame woning. 
  
Wie aan de slag wil om zijn huis 
comfortabel en energiezuinig te maken, 
kan veel leren van de meer dan 1.600 
ervaringsverhalen op de Nationale 
Duurzame Huizen Route. Nieuw dit jaar 
zijn de videogesprekken. Van 7 
november tot 15 december geven 
huiseigenaren en huurders uit alle delen 
van Nederland via videoverbinding 
uitleg over de duurzame maatregelen in 
hun woning. Naar verwachting zijn er 
meer dan 200 huiseigenaren die een 
video-inkijkje geven in hun woning. 
Bezoekers kunnen zich inschrijven op 
de website.  
  
Nu er meer thuis gewerkt wordt, staat 
een goed geïsoleerd huis hoger op het 
verlanglijstje, met als grootste wens 
meer wooncomfort en een lagere 
energierekening. Tijdens de video-
ontmoetingen kunnen gasten vragen 
stellen over uiteenlopende duurzame 
voorbeelden: van monumentaal pand of 
jaren ’70 rijtjeshuis tot moderne 
nieuwbouwwoning. De maatregelen 

variëren van na-ïsolatie, warmtepomp of 
HR++-glas tot een volledig aardgasvrij 
huis met hergebruik van regenwater. 
  
Met een paar muisklikken op bezoek. 
Via het platform Duurzame Huizen 
Route delen huiseigenaren het hele jaar 
door hun ervaring met alle duurzame 
maatregelen die je maar kunt bedenken. 
In andere jaren is het mogelijk om bij de 
duurzame huizen op bezoek te gaan. 
Vanwege het coronavirus vinden deze 
ontmoetingen dit jaar online plaats. “Het 
mooie aan de online open huizen is dat 
reisafstand geen rol speelt”, vertelt 
Carina den Otter van de Duurzame 
Huizen Route. “Iemand uit Zeeland kan 
virtueel op bezoek in Drenthe en iemand 
uit Amsterdam in ’s-Hertogenbosch. Er 
is altijd wel een woning te vinden die op 
jouw huis lijkt of een specifieke 
maatregel heeft waar je meer over wilt 
weten. Een huiseigenaar die hier 
ervaring mee heeft, bevindt zich op paar 
muisklikken afstand.” 

  
Inschrijven  
Inschrijven voor een online bezoek kan vanaf 31 oktober 
via www.duurzamehuizenroute.nl. Er is plek voor maximaal 8 bezoekers per ontmoeting. 
De lijst met te bezoeken woningen wordt in de loop van de weken voortdurend 
aangevuld. Iedereen die duurzame stappen heeft gezet en dat wil laten zien, kan ook 
zijn woning aanmelden op de Duurzame Huizen Route.  
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                     Knutselen met pompoenen 
 
Pompoen met gezicht 
 
Wat heb je nodig: 
-een pompoen 
-een scherp mes  
-lepel 
-waxinelichtje 

 

Zo maak je het: 
Snijd voorzichtig een gat in de bodem van de 
pompoen. Maak het gat zo groot dat je er met je 
hand in kunt. Probeer het stuk er in één keer uit te 
snijden, dan kun je het later weer terugzetten.   
Hol de pompoen uit met de lepel. Haal zo veel mogelijk vruchtvlees weg dan blijft je 
pompoen langer mooi. 
Breng met een balpen of markeerstift de lijnen van de ogen en de mond aan. Snijd de 
gaten voorzichtig uit met een scherp mes. 
Zet het waxinelichtje op het stuk dat je uit de bodem hebt gesneden en steek het lichtje 
aan. Zet de pompoen er voorzichtig op. 

Tip: dompel je uitgeholde pompoen in water met azijn zodat die langer goed blijft. 
 
 
Pompoen opverven 
 
Wat heb je nodig: 
-een pompoen 
-verf (krijtverf of acrylverf) 
-een kwast 
-watervaste stift 
-sjabloon 
 

Zo maak je het: 
Teken met een watervaste stift je ontwerp op de 
pompoen. 
Verf het ontwerp in de gewenste kleuren 
Laat het geheel goed drogen. 
 
 
 
Tip: Strooi glitters op de natte verf zodat 
je pompoen gaat stralen. 
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Herfstprogramma bij 
Studio Vrijzicht 

 

  
Hatha yogalessen  
 
Studio Vrijzicht, de plek voor werk en ontspanning is volop in beweging. In november 
start ik met een nieuwe serie yogalessen. Juist in deze bijzondere tijd is het van belang 
om aan je gezondheid te werken. Ontspanning is daar een essentieel onderdeel van. 
Kies daarom ook eens voor yogalessen en kom ervaren wat het met jou doet. Een 
moment voor jezelf, werken aan je lenigheid, balans en ademhaling. Wil je het eerst 
ervaren? Dit kan natuurlijk. Je mag altijd meedoen met een proefles voor maar €10,-.  
Zie voor tijden en data: 
https://www.studiovrijzicht.nl/yogalessen-margriet/ 
 

 
Werk- & vergaderplek 
 
Heb jij ook behoefte aan een vaste of flexibele werkplek of zoek je een locatie waar je 
kunt vergaderen? Goed bereikbaar, modern ingericht en met een prachtig uitzicht? Kom 
langs voor een vrijblijvende oriëntatie of boek online bij studiovrijzicht.nl   
 

 
Yoga & Running  
 
Elke eerste zaterdag van de maand verzorg ik yoga & running van 9.00-10.30 uur.  
Yoga en running is een prachtige combinatie. Voor en na het rennen doen we yoga 
oefeningen in de studio. We rennen ongeveer 4 km. Via de Merkebuorren, 
Opperhaudmare, Finne en het fietspad achter de studio.  
In verband met COVID-19 rennen we in groepjes van vier personen of wat op dat 
moment volgens de regels is toegestaan. 
Zie voor meer informatie: https://www.studiovrijzicht.nl/yoga-running/ 
 
 
Groeten Margriet Sijtsema-Tolsma 
Tel.: 06-43542644 
Studiovrijzicht.nl 
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    Werkgroep Kom erbij 
 

Anderen ondersteunen betekent niet hun problemen oplossen, maar hen de 
mogelijkheid bieden zichzelf te zijn. 

 
Taartjesactie in de week tegen eenzaamheid. 
Heel veel slagroomtaartjes, dankjewel Bakkerij van der Molen. 
15 vrijwilligers vanuit Kom erbij, Omtinkers, Dorpssteunpunt en De Zonnebloem. 
Heel veel afspraken. 
Dit alles met elkaar, resulteerde in prachtige liefdevolle genietmomenten over en weer, 
die hopelijk een vervolg kunnen krijgen, meer dan eens per jaar!! 
 
RaboClubSupportactie 
PBWynjewâld/ Kom erbij deed dit jaar mee voor de duofiets. 
Hebt u de berichtgeving op de site en in het dorp gezien, dan 
hebt u vast en zeker op ons gestemd, toch?? 
Zo niet, het is nu te laat. De stemmen worden geteld en in 
november komt de uitslag. 
Wij hopen op veel eerste euro's in onze spaarpot voor die 
duofiets, en kijken uit naar het moment dat we onze ouderen 
mee kunnen nemen en zij dan roepen: EINDELIJK KAN IK FIETSEN MET HANDEN 
LOS. 
 
WeHoudenVol 
Onze mooie plannen vallen door het niet te stuiten virus weer in duigen, geen 
koffieochtenden dus tot nader bericht. 
Maaaar, we houden vol!!  
 
Eentegeneenzaamheid.nl 
Ook jij kunt vandaag iets betekenen voor iemand die zich eenzaam voelt. Een klein 
gebaar kan het verschil maken. 
 
Nuttige informatie  
Sinds kort kun je ons bereiken via ons email-adres, komerbij@wijnjewoude.net, of 
natuurlijk telefonisch, Alie, tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 06-37552518.  
 
Ondertussen blijven we naar elkaar omkijken, en treffen we u onderweg natuurlijk graag 
op gepaste afstand. Please, stay safe!! Blijf gezond.  
 
Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman. 
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Volkstuincomplex Boerestreek 

 
Is het nou quiche of hartige taart, mij maakt het niet uit. Wij eten hartige taart en ik maak 
dan altijd een heerlijke quiche. Als het beestje maar een naam heeft. 
Pompoenen zijn nu weer volop te verkrijgen en vaak belanden ze dan te midden van 
allerlei herfstartikelen op een tafeltje bij de deur. Heel mooi zo’n versierinkje, maar ik zie 
ze het liefst lekker dampend op tafel.     
 
Pompoentaart met rode ui en spekjes. 
Een overheerlijk gerecht en heel eenvoudig te bereiden.  
 
400 g pompoen, schoongemaakt, in blokjes 
2 rode uien 
1 el olijfolie 
60 g magere spekblokjes 
3 plakjes bladerdeeg 
2 eieren 
1 dl koffieroom of kookroom. 
versgemalen peper 
basilicum 
35 g geraspte kaas 
 
boter om in te vetten 
kleine springvorm of ovenschaal 
 
Uien snipperen, in braadpan olie verhitten, spekjes voorzichtig bakken. 
Ui in pan doen en lekker mee sudderen. 
De pompoenblokjes met een klein beetje water toevoegen en een minuut of 12 zachtjes 
smoren. 
Intussen bladerdeeg laten ontdooien. 
Oven voorverwarmen op 200 graden. 
Vorm invetten en met bladerdeeg bekleden. 
Met vork hier en daar gaatjes prikken en flink bestrooien met paneermeel. 
Eieren loskloppen met room, peper en desgewenst zout. 
Pompoenmengsel over taartbodem verdelen, bestrooien met basilicum en 
tenslotte het eiermengsel er over schenken en bestrooien met de geraspte kaas. 
Zet de taart op het rooster in het midden van de oven en bak hem in 35 à 40 
minuten goudbruin en gaar. 
 
Serveren met een gemengde salade. 
 
Siebo 
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Kinderopvang Esther 

 
 
 

Peutergroep  
 

 
We zijn bij de peutergroep druk 

bezig met de herfst. Een prachtige tijd om met materialen 
uit de natuur op onderzoek te gaan. We hebben 
verschillende bakken in de groep met herfstmaterialen 
waar de kinderen met handen en voeten in kunnen voelen. 
We zijn met de peuters buiten op zoek gegaan naar 
blaadjes, paddenstoelen en andere herfstmaterialen. 
Buiten voelen we de wind en regen en binnen doen we de 
geluiden hiervan na. Verven kan met een kwast of met je vingers maar natuurlijk ook 
blaadjes of takjes een hele ontdekking dat het ook hiermee kan. We lezen en zingen 
over de herfst. 
 
De beammen steane rjocht. 
De beammen steane krom.  
De wyn dy blaast se hin-en-wer, se falle al hast om. 
 
 
Blêdsjes read, giel en brún, 
Op it paad, yn de tún. 
Feie, feie, feie, op in grutte 
bult.  
Hoei! Hoei! Hoei! Ffffffff! 
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 www.prikkedaem.nl 
Finne 5, 9241 WE Wijnjewoude

06 11 18 20 06

www.dejongautos.net

          

APK 

              

Onderhoud  Occasions .

Tolleane 12

9241 WH Wijnjewoude

0643997171
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BSO 
De kinderen komen na een schooldag bij de BSO maar ook in de herfstvakantie zijn er 
bij ons kinderen. Dan komen ze een hele dag. Het fijne van een hele dag is dat we veel 
meer kunnen doen met elkaar. Samen op stap opzoek naar herfstschatten zoals 
bladeren, takken, eikels en kastanjes. Op zoek naar welke paddenstoelen we met elkaar 
kunnen vinden. De gevonden schatten worden vervolgens gebruikt om prachtige 
kunstwerken mee te maken.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kinderopvang Buitenleven  
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Elke dag dat we kinderen ontvangen zijn we met elkaar de wereld aan het onderzoeken. 
Als ik in de spiegel kijk wat zie ik dan? He, die hand in de spiegel doet wat ik doe. En die 
staartjes zijn van mij! Vervolgens je zelf teken terwijl de spiegel naast je ligt. Heel 
boeiend om te zien hoe kinderen hun zelf ontdekken. Een mooie activiteit die we binnen 
hebben gedaan met de kinderen.  

 
We heten natuurlijk niet 
voor niets Buitenleven, 
we zijn veel buiten te 
vinden met de 
kinderen. De jongste 
kinderen kunnen buiten 
slapen in de speciale 
bedjes die we hiervoor 
hebben. En als het 
regent, doen we 
allemaal ons regenpak 
aan en gaan fijn naar 
buiten. 
 

Op de boerderij is van alles te beleven en helemaal bijzonder als bijvoorbeeld de mais is 
geoogst. We zijn met alle kinderen die kunnen lopen naar het perceel geweest om 
samen kolven op te zoeken. Samen hebben we er veel verzameld en meegenomen. 
Eerst de kolf vinden en oprapen, vervolgens uitpakken. Hoe voelt dat allemaal, ruikt het 
ook? En natuurlijk de korrels los maken uit de kolven.   
 
De jongste kinderen hebben helemaal hun eigen ritme. Ook hen bieden we natuurlijk 
verschillende activiteiten aan maar wel geheel op hun belevingswereld gericht. We 
hebben veel verschillende materialen om te voelen en te ontdekken. Deze jonge 
kinderen hebben speciale boekjes, zoals deze op de foto. Het boekje is geheel in het 
zwart-wit uitgevoerd. De speciale patronen die de waarneming stimuleren en zo ook de 
hersenen. Het jonge kind kan hier heel gefascineerd naar kijken. 
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Prikbord 
 
 
 
Stallingsruimte aangeboden/ te huur 
Zoekt u stalling voor uw oldtimer, auto, 
vouwwagen, boot of trekker? 
Wij hebben nog ruimte, bel voor meer 
informatie met:  
K. de Boer, tel: 0516-471242  
 
 
 
 

 
Aangeboden bijbaantje 
Op zaterdagmorgen voor een jongeman 
of dame vanaf 14 jaar. 
Tsjerkereed 4, Wijnjewoude. Tel. 0516 
481857 
Werkzaamheden zijn heel divers.  

• grasmaaien 
• dakgoten schoonmaken 
• tuinafval opruimen 
• wieden, snoeien etc. 

 
 

Nieuws van het dorpsfeest… 
 
De zomer is voorbij, de herfst in volle gang. Traditioneel de tijd waarin we volop in de 
voorbereidingen van het dorpsfeest zitten. Maar ja, we weten nu allemaal dat 2020 het 
jaar is, waarin alles helaas anders is. 
 
We hebben deze zomer zonder feest in 
het bestuur afscheid genomen van 
Richard en Jildou. Ook vanaf deze plek 
nogmaals bedankt! Gelukkig komen 
Falko en Nancy de groep weer 
versterken. 
 
Een spannende en onzekere tijd in 
zoveel opzichten. Of er in 2021 een 

feest komt en in welke vorm staat nog in 
de sterren. We hebben als bestuur 
helaas al wel moeten besluiten om de 
versierde wagens door te schuiven naar 
2022. Het bedenken en maken van de 
versierde wagens in groepsverband 
vinden wij gezien de ontwikkelingen en 
vooruitzichten op dit moment niet 
verantwoord.  

 
Voor nu en de komende tijd: blijf gezond, zorg voor elkaar en geniet van de kleine 
dingen. 

 
 

Dorpsagenda 
 
 
November 
10 Inloopspreekuur PB van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel  
           (let op: alleen op afspraak!) 
11  Dorpssteunpunt Wijnjewoude, 10.00 - 12.00 uur in de Swingel 
21 Sinterklaasfeest (onder voor behoud) 
25  Dorpssteunpunt Wijnjewoude, 10.00 - 12.00 uur in de Swingel 
28 Fit-test van Sport Fryslân in de Swingel 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
November 

1 9.30 uur  Weinterp Ds. J.F. Hoogstede, Vlagtwedde 
 13.45 uur Weinterp Ds. N.F.L. de Leeuw, Oude Pekela 

5 19.00 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Dankstond voor 
gewas en arbeid 

8 9.30 uur Weinterp Dhr. F Verkade, Amsterdam 
 13.45 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Wâlterswâld 

15 9.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 
 13.45 uur Weinterp Ds. J. Snaterse, Hoogeveen 

22 9.30 uur Weinterp Ds. H. van Wingerden, Rijssen 
 13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 

29 9.30 uur Weinterp Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde, 1e Advent 
 13.45 uur Weinterp Ds. G.J. Otter Damwoude 

 
December 

6 9.30 uur Weinterp Ds. H. Poot, Oosternieland, 2e Advent 
  13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Adventsviering 

 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
November 
1 9:30 uur dhr. J.N. Dijkshoorn, Nij Beets  

4 19:30 uur da. D.M. Hasper, Jubbega Dankdag 
 

8 9:30 uur ds. H. Engelsma  
15              9.30 uur       ds. J. Zondag, Dedemsvaart Vierdienst 
22 9.30 uur ds. H. Engelsma Laatste zondag kerkelijk jaar 
29 9.30 uur ds. H. Engelsma 1e Advent 

 
December 
6 9:30 uur ds. J.K. Bolt, Drachten 2e Advent 
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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!




