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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. 
 
In verband met de feestdagen verschijnt de volgende Bân op zaterdag 9 januari 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 2 januari om 18.00 uur. 
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. 
 
Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 
Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij:  
Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl 
 
 
 
 
 
De laatste Bân van dit jaar ligt voor u. Ondanks alle beperkingen die het 
verenigingsleven bijna geheel stopzetten is onze dorpskrant toch weer de gebruikelijke 
elf keer bij u thuisbezorgd. Gelukkig was er telkens weer voldoende aanbod van kopij. 
Een bewijs dat wij als dorpsbewoners de moed er in houden. 
 
Het zit er aan te komen dat er een vaccin uitgevonden is dat een einde kan maken aan 
het allesoverheersende virus dat de hele wereld in de greep heeft. Laten we het 
onvergetelijke jaar 2020 zo snel mogelijk vergeten en met een optimistische blik het jaar 
2021 tegemoet gaan. Alvast iedereen hele goede en gezonde feestdagen toegewenst. 
 

De redactie 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
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 

 
“Oer de brêge 

nei 2021” 
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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.



3

 
Terug naar het begin van 2020. Veel van jullie zullen 2020 zijn begonnen met een proost 
met vrienden en familie, met vuurwerk, met goede voornemens. Al na een dikke twee 
maanden werd duidelijk dat 2020 een jaar zou worden welke we ons nog lang zullen 
herinneren. We zijn geconfronteerd met een kwetsbaarheid waar we hopelijk sterker van 
worden. We zijn beperkt in onze klassieke vrijheden maar door daar creatief mee om te 
gaan zijn nieuwe vrijheden ontdekt. We hebben geliefden moeten missen waardoor we meer 
naar elkaar zijn gaan omkijken. 
Hoewel het dit jaar anders zal zijn dan we gewend zijn, wensen we iedereen fijne 
feestdagen toe die hopelijk op creatieve manieren alsnog met dierbaren gevierd kunnen 
worden. De pandemie heeft de één, privé of zakelijk, harder geraakt dan de ander maar voor 
iedereen spreken we de wens uit dat 2021 een jaar zal zijn waar we sterker zijn dan ooit. 
Eén ding staat in ieder geval vast: elke dag komen we een dag dichterbij het begin van de 
periode ‘na Corona’.  
 
Enquête Nieuwbouw 
Bij de vorige editie van de Bân is een 
enquête meegestuurd om de behoefte 
aan nieuwbouw in Wijnjewoude te 
bepalen. Wij zijn erg blij met de reacties 
die we hebben mogen ontvangen, 
daarvoor dus onze grote dank! Maar we 
zijn ook realistisch: het aantal ingeleverde 
enquêtes is nog niet genoeg om de 
gemeente te overtuigen dat er voldoende 
behoefte is. Daarom schuiven we de 
oorspronkelijke deadline van 1 december 
op en vragen we iedereen die 
geïnteresseerd is in nieuwbouw en de 
enquête nog niet heeft ingevuld dit alsnog 
zo snel mogelijk te doen. Dit kan via de 
website 
(www.wijnjewoude.net/woningbouw) of via 
de eerder meegezonden papieren versie. 
Wanneer het niet lukt om de enquête 

online in te vullen en je de papieren versie 
niet meer hebt, neem dan contact met ons 
op via onderstaande contactgegevens. 
Het invullen van de enquête is zo gedaan, 
dus doe het direct zodat je het niet 
vergeet! 
 
Sinterklaas 
In het inleidende stukje werd indirect al 
aangestipt dat de huidige pandemie onze 
creativiteit goed heeft gedaan. Dit kwam 
ook prachtig tot uiting bij de ‘intocht’ van 
Sinterklaas in ons dorp. Een compliment 
aan de organisatie voor dit creatieve 
alternatief van de klassieke intocht is dan 
ook wel op zijn plaats. Ook de kinderen 
verdienen een groot compliment, want 
door alle versierde ramen, opritten en 
tuinen zal Sinterklaas zich meer welkom 
hebben gevoeld dan ooit. 

 
Oud & Nieuw 
Het zal niemand ontgaan zijn dat er dit jaar tijdens de jaarwisseling een landelijk 
vuurwerkverbod van kracht is. Wij willen iedereen vragen zijn verantwoordelijkheid te nemen 
en zich aan dit verbod te houden.  
 
Spreekuur 
Voorlopig is het spreekuur alleen op afspraak. Wanneer je langs wilt komen op het 
spreekuur kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Het 
volgende spreekuur zal zijn op dinsdag 8 december om 19:00 uur. 
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WEN Stap voor Stap 
 
Opnieuw dikke 10 voor Energie VanOns 
Ons eigen coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns 
krijgt voor het derde jaar op rij een dikke 10 voor 
duurzaamheid. Dat blijkt uit de ranking van de 
Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise die jaarlijks 
onderzoeken hoe groen alle stroomleveranciers nu werkelijk 
zijn. 
En dan zie je direct het verschil met grote commerciële leveranciers als Greenchoice, 
Eneco en andere. Bij Energie VanOns komt de groene stroom uit lokale projecten van 
energiecoöperaties zoals ons postcoderoosproject op de Twa Bûken en het grote 
zonnedak van Herder Agro. Dus, wil jij 100% groen en lokaal? Stap dan over naar 
Energie VanOns. www.wen.frl/energie-vanons. En vergeet niet: een deel van de 
opbrengsten komt terug naar Wijnjewoude! 
 
Proeftuin Aardgasvrij Wijnjewoude 
Het doel van het Proeftuinproject is dat 
we straks, in plaats van aardgas, 
groengas uit lokale rundveemest voor 
de verwarming van onze huizen gaan 
gebruiken. Dat is verreweg het 
voordeligst omdat dan niet ieder huis 
geschikt gemaakt hoeft te worden voor 
een elektrisch verwarmingssysteem. 
 
Wel is het belangrijk dat we ongeveer 
40% gaan besparen op ons 
energieverbruik. Maar ook dat is goed 
voor de portemonnee. De meeste 
besparing kun je halen door je huis 
goed te isoleren. En daarbij kan je 
straks geholpen worden met de 
Proeftuinsubsidie. Trouwens ook andere 
verduurzamingsmaatregelen (zoals 
zonnepanelen of een warmtepomp) 
komen in aanmerking voor subsidie. Het 
is de bedoeling dat iedereen op zijn of 
haar eigen manier en naar eigen 
mogelijkheden een volgende stap zet in 
het besparen op energie. Zo maken we 
samen Wijnjewoude Energie Neutraal 
én aardgasvrij. 
 
Hoe nu verder met de Proeftuin 
Momenteel zijn de gemeente 
Opsterland en WEN in goed overleg 
bezig met het maken van een 
uitvoeringsplan. Daarin wordt 
beschreven wie waarvoor 

verantwoordelijk is en hoe de 
samenwerking vorm krijgt. Vervolgens 
moeten er werkplannen komen voor de 
pijlers onder de Proeftuin. Dat zijn de 
concrete projecten Energie Besparing 
en Groengas, maar daarnaast ook het 
thema Leren. Want we gaan nieuwe 
dingen doen en willen daarbij stap voor 
stap leren wat wel en wat niet werkt. Dat 
is niet alleen heel belangrijk voor de 
gemeente om toe te passen in andere 
dorpen, maar ook voor Wijnjewoude zelf 
om zo goed mogelijk naar het doel toe 
te werken. 
 
Gemeente en WEN doen hun best om 
op 1 april de subsidieregeling in te laten 
gaan. Om t.z.t. van deze regeling 
gebruik te kunnen maken, is een 
persoonlijk plan voor besparing of 
verduurzaming nodig. Dus je kunt alvast 
beginnen na te denken wat jij zou willen 
doen om te besparen op je 
energielasten. Als je wilt kan WEN je 
daarbij helpen. Daarvoor hebben we 
een team van energiecoaches. Je kunt 
een afspraak maken via 
wenbespaarteam@hotmail.com of bel 
met 06-10416396. Heb je vragen over 
de Proeftuin? Kijk eerst eens op 
www.wen.frl/proeftuin-paw. Daar staan 
al heel veel vragen en antwoorden. 
Staat de jouwe er niet bij, we horen het 
graag. 
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Wijnjewoudster plan voor groengas is landelijk kansrijk 
Het WEN plan om groengas te maken uit collectieve vergisting van lokale rundveemest  
vormt het fundament voor de selectie van Wijnjewoude als Proeftuin voor aardgasvrij 
wonen. Maar ook landelijk biedt het unieke plan goede kansen voor het aardgasvrij 
maken van plattelandsgebieden waarbij melkveehouders warmteleverancier worden. 
Momenteel is WEN in gesprek met Economische Zaken over een geschikte SDE 
subsidie waarmee het ‘model Wijnjewoude’ goed renderend kan worden. Wil je meer 
horen over de haalbaarheid en kansen? Projectleider Harm de Kroon vertelt het in een 
podcast die je vindt op www.wen.frl/mestvergisting.  
 
Zonnepanelenmeter 2020  
Heb jij dit jaar zonnepanelen aangeschaft? En had je ze nog niet gemeld? Het zou mooi 
zijn als je dit nog even wilt doen via info@wen.frl. Vermeld daarbij het aantal, het 
vermogen in Wp per paneel, en je adres. Zo komen ook jouw panelen op de 
zonnepanelenmeter en kunnen we zien hoe het staat met de groene stroomproductie in 
Wijnjewoude. De stand van 2019 was in totaal 4345 panelen. 
 
 
 
 

Geef de pen door 
 
Bij mijn voorganger Eddie Mulder kom ik al enkele jaren 1x in de 2 
weken op bezoek om de kunst van het gitaarspelen van hem te leren. 
Zodoende kwam de pen bij mij terecht. Mijn naam is Hielke Meijer, ben 
54 jaar en woonachtig aan de Merkebuorren te Wijnjewoude. Ik ben 
geboren en getogen in Drachten, tot mijn 17e woonde ik hier samen met 
mijn zus, Grietje en onze ouders Pieter Meijer en Boukje Donker. Na 5 
jaar te hebben samengewoond in Drachten zijn Wiesje en ik in 1992 verhuisd naar 
Wijnjewoude. In 2004 is onze zoon Luuk hier geboren. 
 
Nadat ik in 1983 klaar was met de 
MAVO heb ik 4 jaar bij de Koninklijke 
Marine gediend. Terug in de 
burgermaatschappij kwam ik in de 
metaalsector terecht. Hierin heb ik bij 
verschillende bedrijven gewerkt en ben 
in 2004 gestart als ZZP-er. Zelfstandige 
zonder personeel werd in 2008 
zelfstandige met 4 man personeel, 
genaamd  
Onesto Construction B.V. 
 
2019 was een jaar van veranderingen, 
Onesto B.V. werd Onesto VOF en we 
verhuisden met het bedrijf van 
Surhuisterveen naar Drachten, waar 
aan de Pascallaan een nieuw pand 
werd gebouwd door bouwbedrijf Talsma 
en Zn. Hier maken we onder andere 

constructies voor de melkputinrichting 
van melkveebedrijven, verbouwen we 
zeecontainers en doen we de meest 
uiteenlopende 
constructiewerkzaamheden. 
 
In mijn vrije tijd ga ik graag zeilen, speel 
gitaar en luister naar muziek. Vooral van 
Bruce Springsteen ben ik groot fan. Mijn 
eerste kennismaking met één van zijn 
concerten was in 1985 in de Kuip te 
Rotterdam. Hierna volgden nog zo’n 
acht concertbezoeken. Ook ben ik 
liefhebber van voetbal, zelf speel ik bij 
de 35+ van ODV en assisteer ik de 
hoofdtrainer van ODV-1. 
 
De pen geef ik door aan Jappie van den 
Bos. 
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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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21 november Sinterklaas in Wijnjewoude 
 
Het ging allemaal een beetje anders dit jaar. Geen intocht maar een rondrit door 
Sinterklaas, Danspiet en Grapjespiet. In een mooie luxe cabrio trok Sinterklaas er dit 
jaar op uit om alle kindjes van Wijnjewoude te bezoeken. Samen met zijn Pieten 
bezocht hij wel 66 adressen. En overal stonden de kinderen klaar met mooie creaties bij 
de deur en prachtige tekeningen voor Sinterklaas. 
 
De Pieten hadden voor elk kind wat lekkers en een cadeautje: een puntzak pepernoten 
en een doos stoepkrijt. Voor de bewoners van het Wâldhûs was er een heerlijke 
chocoladeletter. Ook heeft Sinterklaas een leuke videoboodschap voor hun achter 
gelaten. 
 
Volgend jaar hopen we weer op een echte Sinterklaasintocht, maar aan deze foto’s te 
zien heeft iedereen toch ontzettend genoten van Sinterklaas zijn bezoek!  
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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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Eindejaarsfeest 2020 
 
Door de onduidelijkheden en mogelijke verwachtingen dat het Coronavirus eind 
december nog niet uit de wereld is, hebben wij doen besluiten om het feest af te 
gelasten. Wij vinden het bijzonder jammer, maar het is op dit moment ook de enige 
keuze die wij kunnen maken. Volgend jaar proberen wij er een succesvol feest van te 
maken. Wij wensen u en uw naasten alvast een goed uiteinde en bovenal een gezond 
2021! 

Groet, Bestuur Eindejaarsfeest 
 
 

Teken & schilderen met Ciska 
 
Maandagavond 4 januari 2021 start een cursus tekenen en schilderen voor beginners en 
gevorderden. Misschien zijn de meesten van jullie nog op vakantie en denken nog helemaal 
niet aan cursussen. Maar ik ben ik al weer een tijdje bezig geweest voor het Corona-
bestendig vormgeven van de komende cursussen. 
 
Het lijkt er steeds meer op dat we de 
komende tijd weer leuke dingen kunnen 
doen bij 1,5 m onderlinge afstand. We 
hebben tijdens de lockdown geleerd dat 
afzondering een goed middel tegen 
Corona is voor de korte termijn. Echter als 
dat te lang duurt dan worden mensen 
eenzaam, ze raken hun dagelijks ritme 
kwijt en de vrolijke zaken in het leven 

gaan ze missen. Alles mijden en thuis 
blijven zitten blijkt niet goed. Mensen 
worden er gedeprimeerd en zelfs ziek 
van. Juist in deze zorgelijke tijden heeft 
een mens ook leuke dingen zoals een 
hobby nodig. Niet alleen om de zinnen te 
verzetten maar ook om een doel te 
hebben en ook andere mensen te blijven 
zien. 

 
Voor mijn cursussen heb ik met alle verhuurders van accommodaties afspraken kunnen 
maken over hygiëne, werkafstand en ventilatie. Hierbij volgen we allemaal de richtlijnen van 
het RIVM. Zelf draag ik een mondkapje. Misschien wel het belangrijkste, wat ook alle 
gezondheidsinstanties als GGD etc. al eerste adviseren: denk om elkaar! Hiermee bedoelen 
ze dat we het met zijn allen en voor elkaar veilig moeten maken. Voor mij staat bij het 
lesgeven het plezier en ontwikkelen van ieders mogelijkheden op de eerste plaats. Gewerkt 
wordt met materiaal zoals potlood, pastel, aquarel en olieverf (zelf materiaal meenemen). 
Ook gezelligheid speelt een belangrijke rol. 
 
Locatie: Dúnhoeke (bij Dúndelle), Bakkeveen 
Tijd: 19:30 uur tot 21:30 uur 
 

Voor informatie & opgave: 
Tel: 06 29101138 
ciskabeukema@live.nl  

 
 

Gedichtje 
 
Lieve Sint, wij hebben goed ons best gedaan. Zijn alleen ‘s nachts op pad gegaan. De 
kinderen zongen nog sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, Gooi wat in mijn 
laarsje, dank u Sinterklaasje. Maar Sint; we zeiden het al op de boot, sommige cadeaus 
waren veel te groot. Maar door er goed op te stampen te knijpen en te kneden zijn ze toch in 
de schoentjes gegleden. Sint u was er dit jaar niet bij, dus waren wij in ons handelen vrij. Nu 
komen we snel naar u toe, want we zijn ontzettend moe.        Uw Pieten
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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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Acties november en december voor de speeltuinen 
 

Hoog tijd om eens op te ruimen? 
Dan hier een leuke kans om van al die zegels af te 
komen! De Werkgroep Speeltuinen Wijnjewoude is 
een nieuwe actie gestart om geld op te halen voor 
de opknapbeurt van de speeltuinen. We hebben 
allemaal wel eens wat zegels van de Poiesz over en 
geen tijd om ze in te plakken. Een goed idee om ze 
in te zamelen voor het goede doel! Op maandag 21 

december komen we bij u langs met een aantal basisschoolkinderen op een COVID-
proof manier. 
 
De zegels hoeven niet perse al ingeplakt te zijn, wij kunnen ze ook inplakken. U kunt de 
zegels ook zelf inleveren. Dit kan in de blauwe brievenbus van Inge, Welfingsstrjitte 14.  
Hierbij plaatsen we ook een oproep voor mensen buiten Wijnjewoude of zij nog zegels 
hebben en of ze die bij ons willen inleveren! Mocht u maandag 21 december ons gemist 
hebben dan kunt u ook Inge appen of bellen: 06-40431749.  
 
Actie december: zoek de gluurpiet/sint/ gluurrendier of kerstman 
Wie kent de berenactie van begin dit jaar nog? De kinderen konden beren zoeken die 
achter de ramen stonden. Er is nu wat nieuws!! Een gluurpietje, een gluur-Sint of alvast 
voor de kerst een gluurrendier of gluurkerstman! En dan in de vorm van een sticker. 
Deze kan je aan de binnen- of buitenkant plaatsen op het raam. Ze worden gemaakt 
door Nynke Hoekstra. 
 
We hopen op rendiertjes of kerstmannen voor de ramen (pietjes en sintjes uiteraard tot 
5 december) zodat de kinderen weer een leuke speurtocht door het dorp kunnen doen 
en er weer veel geld kan worden opgehaald voor de speeltuinen van Wijnjewoude! 
 
Mogelijke kleuren zijn: zwart, wit, bruin, grijs, crème/beige, rood, roze, geel of blauw. 
1 sticker is dan 1 kleur. Maar kan best een rode kerstman en een bruin rendier 
bijvoorbeeld. En dat voor maar €3,- per stuk! Om er 1 te kopen kun je een berichtje of 
mailtje sturen naar Inge de Vries, 06-40431749 of info@tolkinge.nl 
 
Alvast bedankt namens Inge en Ina, 
Werkgroep Speeltuinen Wijnjewoude 
 
 
 

Swingel Bibliotheek 
 
In de hal van de Swingel staan boekenkasten vol met boeken. Er is van alles van Frysk, 
detectives, romans voor elk wat wils. Dus als u in deze donkere dagen voor kerst nog 
een boek wilt lenen (gratis) om lekker met een kop warme chocolademelk te lezen, kom 
dan langs! Wij van dorpssteunpunt houden in december nog 2x zitting en wel op 9 
december en 23 december, van 10.00-12.00 uur staat de koffie klaar! 
 
Dorpssteunpunt Wijnjewoude 
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Puzzel redactie de Bân 
 

Waar staan onderstaande afbeeldingen in Wijnjewoude? 
Stuur de oplossing naar deban@wijnjewoude.net met vermelding van naam en adres. 
De winnaars krijgen een leuke attentie thuisbezorgd. 
 
1. 

 

2.  

 

3. 

 
4. 

 

5. 

 

6. 

 
7. 

 
 
 

8. 

 

9. 

 

10. 

 
 

11. 

 
 

12. 
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Werkgroep Kom erbij 
 
 

Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je hoeft 
ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn. 

 
Rabo Clubsupport 
Het volgende fantastische nieuws kregen we via een mail van 
de organisatie: 
 
Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan 
clubs en verenigingen. Leden van Rabobank Drachten Noordoost Friesland hebben 
tijdens de stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de deelnemende clubs en 
verenigingen ontvangen. 
 
Naam: Plaatselijk Belang Wijnjewoude 
Bestedingsdoel: Bijdrage duo - fiets voor ouderen 
Bedrag: € 388,72 
Lieve leden bedankt voor de uitgebrachte stem!! 
 
Kaartenmolen enzo 
Het volgende begrijpelijke maar minder fantastische nieuws kregen we van het bestuur 
van De Swingel: 
 
Het bestuur wil meer grip en zicht op binnenkomende en uitgaande personen. Van open 
karakter gaat deze naar gesloten karakter. Dit onder meer wegens vernielingen, diefstal 
en verontreiniging die zich hebben voorgedaan en nog voordoen. Onbegrijpelijk 
natuurlijk, doch wel de realiteit. Daarom willen wij de centrale hal geen verblijfsfunctie 
meer geven. De kaartenmolen komt niet meer terug, na afronding van het 
renovatieproces zal onderzocht worden of de bank een nieuwe functie in de Swingel kan 
krijgen. 
 
Willen jullie meedenken over een andere plek? Ondertussen wel een klein bedrag 
gespaard, dat laten we nog maar even in de spaarpot. 
 
Coronatijd 
We willen wel vluchten of wegduiken, 
maar het haalt ons toch in!! Maar aan de 
knutsel gegaan en al onze lieve 
koffieochtend-gasten rond 16 november 
een koffiemoment bij de voordeur 
gebracht. 
 
SamenWijnjewoude 
Wanneer de Bân bij u op de mat ligt, zijn 
we druk bezig om weer een passend 
presentje voor de heel oude en zieke 
dorpsgenoten te realiseren. Iets wat 
samen komt met een mooie wens, een 

wens in woorden die we natuurlijk al 
onze dorpsgenoten gunnen.  
 
Een vriendinnetje 
Ik ken een meisje, ze vertelde mij een 
klein kerstverhaal. Het ging over liefde, 
over liefde voor iemand die je niet kent. 
Over je verplaatsen in iemand die zich 
eenzaam voelt, over een klein beetje je 
best doen om diegene te betrekken bij 
heel kleine dingen en over diegene een 
heel klein geschenkje geven. Laat dit 
ons aller kerstgedachte zijn. 
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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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wijnjewoude.net 
Vergeten jullie niet om zo nu en dan even, of vaker, te kijken? Alles wat er in ons mooie 
dorp leeft onder de mensen staat erop. Inclusief foto’s. 
 
Ons kun je bereiken via email-adres, komerbij@wijnjewoude.net, of natuurlijk 
telefonisch, Alie, tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 06-37552518.  
 
Kerst- en Nieuwjaarswens 
We wensen jou en je naasten gezellige feestdagen, waarbij we 
ook naar onze dorpsgenoten in de buurt en verderop omkijken. 
Voor 2021 hopen we op liefde, gezondheid en saamhorigheid. 
We doen het Samen, ook en juist, in deze coronatijd op 
gepaste afstand. 
 
Leny, Auckjen, Alie, Grietje, Jelle en Lydia 
 
 
 

Een sterke basisschool voor Wijnjewoude 
 
  
 
 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang 
Op 2 maart jl. hebben de voorzitters van de Medezeggenschapsraden van Votum 
Nostrum en It Twaspan en de bestuurders van Comprix en Adenium hun handtekening 
gezet onder de intentieverklaring tot de fusie van beide scholen. Een belangrijke stap op 
weg naar een samenwerkingsschool voor alle kinderen van Wijnjewoude en omstreken. 
Vanaf schooljaar 2021/2022 gaat deze school van start. 
 
Ook al speelt Corona ons parten, we 
werken met man en macht om er een 
prachtige school van te maken. Tijdens 
teamdagen op Nieuw Allardsoog, praten 
leerkrachten van beide scholen over de 
visie van de fusieschool en worden 
lesmethoden beoordeeld op 
geschiktheid. Ook nemen ze een kijkje 
bij elkaar in de klas en gaan ze in 
gesprek over de gewenste manier van 
lesgeven. 
 
De fusieschool wordt een 
samenwerkingsschool; dit betekent dat 
kinderen met verschillende 
levensovertuigingen zich welkom 

moeten voelen op school. Ouders en 
leerkrachten van beide scholen zijn 
onder leiding van Aafke Reinders van 
Vonkt!, Centrum voor 
Levensbeschouwing, met elkaar in 
gesprek over de vraag op welke wijze 
de school aandacht besteedt aan 
identiteit. Dit zijn inspirerende, 
diepgaande gesprekken. 
 
De komende maanden zullen de 
contouren van de nieuwe school in 
Wijnjewoude duidelijk worden. Wij zijn 
ervan overtuigd dat deze school een 
aanwinst zal zijn voor het dorp. We 
houden u op de hoogte! 

 
Sylvia Bron en Detmer Postma, 
Directeuren van obs It Twaspan en cbs Votum Nostrum 
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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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Nieuws van ODV 
 
Bouw nieuwe kleedboxen 
De klusploeg is inmiddels begonnen met de bouw van de 
kleedkamers. De fundering zit erin!! We zijn heel blij met hun inzet. 
Aangezien we de kleedkamers en kantine momenteel toch niet mogen 
gebruiken, hebben we alle tijd en ruimte om rustig te bouwen. 
 

Najaarsledenvergadering 
Afgelopen voorjaarsvergadering kon helaas niet doorgaan in verband met de Corona-
maatregelen. Voor de najaarsledenvergadering hopen wij elkaar wel weer te treffen, al 
zal dit wel in aangepaste vorm zijn. Zoals het nu lijkt kunnen we met een groep van 25 
personen in de kantine. Dit houdt in dat er maximaal 20 leden (fysiek) bij aanwezig 
kunnen zijn. U dient zich hier dan ook voor op te geven via bestuur@vvodv.nl; we 
werken in volgorde van opgave. Bij meer dan 20 aanmeldingen wordt er een livestream 
georganiseerd, zodat iedereen kan deelnemen aan de vergadering. 
 
In de ledenvergadering zullen we afscheid nemen van twee bestuursleden. Aanmelden 
voor een bestuursfunctie kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de 
voorzitter van het bestuur. 
 
Datum: Dinsdag 8 december 
Locatie: Kantine 
Aanvang: 20.00 uur 
Let op:  Opgave verplicht 
 

Agenda 
– Opening 
– Vaststellen agenda 
– Notulen vorige ledenvergadering 
– Ingekomen stukken 
– Mededelingen 
– Financieel overzicht 
– Kascontrole 
– Bouw kleedkamers 
– Bestuursverkiezing 
– Commissie ronde 
– W.v.t.t.k. en rondvraag 

 
We hopen (een aantal van jullie) te treffen. 
 
 
 
 

Mindfulness & compassie 
 
Nu het einde van het jaar nadert, groeit misschien het goede voornemen 2021 mindful 
en compassievol te starten? 
 
Agenda en aanbod van lessen, workshops en trainingen op het gebied van mindfulness 
& compassie -én de kunst van het onderhoud- voor 2021 is te bekijken op 
www.joycederozario.nl  
 
Je bent van harte welkom bij joYce in Studio Vrijzicht te 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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Kerstverhaal 
 
Het was stil in het bos. Onder de bomen tussen de takken en bladeren hielden de dieren 
hun winterslaap. Onder een kerstboom lagen kevertjes rood met zwarte stippen te slapen 
totdat het weer lente wordt. Hier waren ze goed beschermd tegen de kou en de sneeuw. 
Stippie en Torrie heetten de twee keverkindertjes, die al sliepen voordat vader en moeder 
naar bed gingen. Ook de egeltjes waren aan hun winterslaap begonnen, zelf vogels hadden 
het bos verlaten om naar een warmer deel in de wereld te vliegen. Alleen de spinnen waren 
nog druk met het maken van webben en de wormen aten nog lekker van de gevallen 
bladeren. En de mensen? De mensen kwamen alleen nog in het bos als de zon scheen, 
maar meestal was het koud en nat en dan bleven ze thuis in hun warme huizen. Plotseling, 
op een dag is alles anders, een grote vrachtauto reed het bospad in, twee mannen stapten 
er uit en begonnen de kerstbomen uit de grond te halen. Ze werkten hard, om klaar te zijn 
voor het donker werd en de vrachtauto moest vol, want hoe meer, hoe beter. Volgende week 
staan ze op de kerstmarkt, dan valt er met de kerstbomen wat te verdienen. Ondertussen 
praten de mannen over hun plannen voor de kerstdagen en lekker eten. Vooral lekker eten.  
 
Wat er verder in het bos gebeurde zagen de mannen niet. Maar de dieren in het bos waren 
geschrokken en sommigen wisten precies wat er stond te gebeuren. Twee hazen spitsten 
zenuwachtig hun oren, het vrouwtje riep: ‘ik heb het gehoord wat de plannen van de mensen 
zijn, ze willen een kerstdiner, met reerug, en hazenpeper, konijnenbouten, of eendenborst 
en nog veel meer’. Kom, wij hazen moeten weg wezen zo snel mogelijk voordat wij het 
haasje zijn en de mensen hazenpeper van ons maken en ze kozen het hazenpad, weg van 
de mensen. Ook de reeën waren in vergadering bijeen, de oudste bok sprak de kudde toe. 
Vrienden weten jullie wat die drukte betekent? Het is bijna kerst, eerst halen de mensen een 
boom in huis, gaan die versieren met lichtjes, slingers, glitters en ballen totdat je ogen er pijn 
van doen. Ik heb dit nu al zo vaak meegemaakt, ik weet precies wat er daarna gaat 
gebeuren. Dan maken ze lijsten voor het kerstdiner en ik weet dat wij ook op dat lijstje staan. 
Heerlijke reerug, dat willen de mensen eten. Ons leven staat op het spel. Daarom roep ik 
jullie op om de rug recht te houden en niet toe te geven aan die hebzucht en overdaad en 
vraatzucht van de mensen, wij moeten vluchten. De oude bok snoepte nog even van een 
groen blaadje en daarna spoorde hij met de kudde af, diep het bos in, ver van de mensen.  
 
De oude uil was wakker geworden en had alles gehoord wat de mensen en dieren 
bespraken. Daar wilde hij nog wel een wijs woord over spreken. Hij liep naar het einde van 
de afgebroken tak, en sprak de dieren toe. Luister! ‘De plannen van de mensen zijn dwaas. 
Ze willen grote cadeaus, verre reizen, ze willen een groot kerstdiner, ze hebben nooit 
genoeg. Alles is te veel en overbodig, genoeg is genoeg en overdaad schaad. Wat denken 
ze nu wel, Josef en Marie kregen ook geen kerstdiner, alleen brood, wat ze in een doek 
hadden gewikkeld en van huis hadden meegenomen, ja zo ging dat toen. Overdaad 
schaadt. De mensen, ach wanneer zullen de mensen wijs worden’ riep de uil nog eens. 
Daarna sloot de uil zijn ogen om nog even een uiltje te knappen.  
 
De specht die goed geluisterd had, riep: ’Ik heb het gehoord en ik weet dat het leven van de 
dieren op het spel staat, maar in mij hebben ze geen trek, mij laten ze wel vliegen, ik zal op 
de wijze woorden van de uil blijven hameren, genoeg is genoeg, overdaad schaadt, wanneer 
zullen de mensen wijs worden, hij vloog naar de volgende boom en begon er meteen op te 
hameren. In het bos liep een oude egel te mopperen, de mensen, de mensen, ze hebben 
mijn rust verstoord. Hij was uit zijn holletje gerold en liep nu heel traag en erg prikkelbaar 
door het bos op zoek naar een nieuwe veilige slaapplaats. 
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De kevertjes Stippie en Torrie lagen lekker te slapen, toen de grond begon te schudden. 
Stippie en Torrie vielen uit hun bedjes, ze werden wakker, maar waar waren ze nu. Alles 
was vreemd, alles was anders. Er was iets vreselijks gebeurd. Ze hoorden alleen hun 
moeder nog roepen ‘hou je vast – hou je vast’. Torrie klemde haar pootjes om een takje van 
de kerst boom. Stippie viel op de grond en kreeg het erg koud. Hij kon nergens onder 
kruipen en zijn pootje deed pijn. Hij huilde van angst en pijn. Een dikke spin kwam langs en 
sloeg met alle poten keihard op de grond, Stippie werd bang, ‘doe mij geen kwaad, ik heb 
niets gedaan’ riep Stippie. Ik doe jou niets, zei de spin, maar de mensen, de mensen. Wat is 
hier dan gebeurd vroeg Stippie aan de spin. De mensen, de mensen ze hebben mijn web 
vernield, nu heb ik niets te eten. Weetje, ze hebben onze boom uit de grond getrokken en nu 
liggen wij in die vrachtauto. Wat vreselijk riep Stippie. Ik ben hier helemaal alleen en mijn 
pootje doet pijn, kun je mij helpen. De spin sloeg nog eens met al zijn poten op de grond. 
Ben je boos vroeg Stippie. Boos, boos, riep de spin, ik ben spinnijdig. Hier liggen we nu en 
wie weet waar we heengaan en ik heb niets te eten. Stippie werd bang en begon weer te 
huilen. Mijn pootje is misschien wel gebroken, ik heb pijn, kun je mij helpen vroeg hij aan de 
spin. Natuurlijk, ik zal je helpen en de spin begon snel een draad te spinnen en wikkelde die 
om het pootje van Stippie. O dank je wel, riep Stippie nu kan ik weer lopen. De spin had nog 
een draad gemaakt en knoopte die om het buikje van Stippie. Nu ga ik jou optakelen tot je 
veilig in de boom zit. O geweldig, dank je wel, dank je wel riep Stippie. Snel liep Stippie  over 
de stam om een veilig plekje te vinden. Opeens hoorde hij iemand roepen. Was dat de stem 
van Torrie die hem riep? Hij bleef luisteren en nu wist hij het zeker, ook Torrie was hier in de 
boom en heel dicht bij. Toen ze elkaar vonden kropen ze heel dicht tegen elkaar aan voor 
een dikke knuffel. Stippie wat ben ik blij dat we weer samen zijn riep Torrie, beloof mij dat je 
mij nooit weer alleen laat. Ja, dat beloof ik, antwoordde Stippie, wat er ook gebeurd wij 
blijven samen. 
 
De vrachtauto reed met zijn lading kerstbomen naar het dorp. Alles werd klaar gemaakt voor 
de kerstmarkt. Op de kerstmarkt keken de kevertjes hun ogen uit maar bleven stil in de 
boom zitten en klemden zich vast aan de takjes. Niet los laten, volhouden, zeiden ze tegen 
elkaar. O kijk, daar waren mensen en de kinderen, ze waren nu dichtbij, de spin werd weer 
nijdig en sloeg met al zijn poten tegen de boom. ‘Dit is de mooiste’ riep een vader, die kopen 
wij. Met zijn kinderen droegen ze de boom naar huis.  De kevertjes en de spin moesten zich 
goed vasthouden om niet uit de boom te vallen. Stippie en Torrie hadden zoiets nog nooit 
mee gemaakt. Wees maar niet bang zei de spin, ik blijf bij jullie. Ik ben wel eens vaker in een 
mensenhuis geweest. Zelfs in het paleis van de koning kom ik binnen. De boom schudde 
aan alle kanten totdat ze in de kamer waren. Kijk zei de spin nu zijn wij bij de mensen in 
huis, het is hier warm alsof het zomer is. Er was veel lawaai wat de kevertjes nog nooit 
gehoord hadden.  
 
‘Dat zijn de kinderen die zijn blij’: zei de dikke spin. Torrie en Stippie kregen het zo warm dat 
ze hun rode schildjes even optilden, niet gaan vliegen, niet doen, riep Stippie, maar Torrie 
was al weg, hij vloog naar het licht. Pats! Daar lag Torrie op zijn rug, op de vensterbank, hij 
trappelde met al zijn pootjes om weer overeind te komen. Wat is dat moeilijk als je een 
kevertje bent, oei oei zuchtte Torrie, hij probeerde het nog eens en nog eens en tja gelukkig 
daar stond hij weer op zijn pootjes. Het was een raam waar Torrie tegen aan botste. Even 
moest hij met zijn pootjes voelen of zijn neus er nog wel aan zat. Snel vloog hij terug naar de 
boom waar Stippie zat te brommen. Je zou bij me blijven hier in de boom. Ja, ja zei Torrie, ik 
weet niet wat het was, ik had de zomer in mijn kop of zo en toen begon ik zomaar  te 
vliegen. Stippie, wees niet boos op mij, ik heb mijn neus al gestoten, ik zal het nooit meer 
doen. Het is hier allemaal zo anders, het is zo licht en het ruikt hier zo anders. En die 
kinderhandjes komen zo dicht bij. Ja, zei de spin, kijk, ze hangen ballen en sterren in de 
boom, maar kinderen doen jullie geen kwaad. Is het nu kerstfeest vroegen ze aan de spin, 
nee nog niet, de mensen zijn bezig met de voorbereidingen. Pas als je de kerkklokken hoort 
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luiden, dan is het kerst. Dan komen hier nog meer mensen en kinderen bij elkaar. Nog meer 
mensen, riep Stippie angstig. De kevers keken elkaar aan en kropen weer tussen de takken.  
 
De spin liep hoger en hoger in de boom om alles goed te kunnen zien, misschien kon hij 
naar buiten. Opeens begon de moeder te gillen een spin – een spin. Aha, zei de spin let op 
wat ik ga doen. Hij liep over een tak in de richting van de moeder die meteen drie stappen 
achteruit deed. Stippie en Torrie lachten zich slap zodat ze bijna uit de boom vielen. Een 
spin- een spin - gilde de moeder, totdat de vader kwam, de spin pakte en hem naar buiten 
bracht. Zal ons dat ook lukken vroegen de kevertje zich af. Ze liepen door de boom maar 
niemand van de mensen die de kevertjes zag. Maar misschien vinden de kinderen de 
kevertjes wel. Kinderen, zitten ze in jullie boom en kun je ze helpen? Torrie en Stippie willen 
graag terug naar het bos, ga maar eens kijken. Wie ze vindt mag zich melden bij de Bân. 
 

Annie 
 
 
 

World Servants Wijnjewoude 
 
Met nog steeds het vooruitzicht om op reis te gaan in 2021, blijven we actievoeren om 
onze reis waar te maken. In coronatijd is het moeilijker om actie te voeren zoals we dat 
eerst deden, maar we hebben voor de maand december weer een paar leuke, corona-
proof acties op de planning staan. 
 
Als allereerste organiseren we op 
zaterdagavond 12 december een 
Pubquiz. Via het onlineprogramma 
Zoom kan er als team of individueel de 
kennis worden getest. Opgave is 5 euro 
en kan worden gedaan via 
geef.ws/pubquizww. Het belooft een 
gezellige avond te worden en er vallen 
leuke prijzen te winnen. (N.B als u 
besluit om als team bij elkaar te gaan 
zitten, houdt dan rekening met de 
huidige coronamaatregelen (eigen 
verantwoordelijkheid). 
 

Op 2 januari komen we weer langs de 
deuren om de lege flessen op te halen. 
Bewaar dus uw flessen na de 
feestdagen en zet ze alvast buiten klaar! 
Ook doen we aan heitje-voor-karweitje. 
Ondertussen hebben we al een paar 
auto’s mogen wassen in het dorp en 
hebben we nog een paar klussen in het 
vooruitzicht. Heeft u ook een klusje die u 
laat liggen, stuur ons een bericht! U kunt 
contact met ons opnemen via 
ws.wijnjewoude@gmail.com en volg ons 
ook op sociale media: Facebook 
(@worldservantsww) en Instagram 
(@worldservantsww).  

 
 
 

Prikbord 
 

De collecte voor de Nierstichting heeft dit jaar in 
Wijnjewoude weer een mooi resultaat opgebracht: 
€ 1221,52. Hiervoor onze hartelijke dank. 

 
Namens De Nierstichting, 
Coördinator Michiel Postma. 
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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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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 
 
(redactie: per abuis is het gedicht niet correct geplaatst in de Bân van november) 
 
 
 
 

ODV Oliebollenactie 
 
Ook dit jaar verkoopt voetbalvereniging ODV oliebollen in Wijnjewoude. 
Deze heerlijke oliebollen worden gebakken door Bakkerij Van der Molen. 
I.v.m. het Coronavirus gaan we ditmaal niet met jeugdleden huis-aan-
huis verkopen. U kunt nu de oliebollen bestellen en 31 december afhalen 
bij de ODV-kantine. Graag bestellen vóór 25 december via onderstaand 
strookje, inleveren Mr. Geertswei 35 of via e-mail oliebol@online.nl.  
 
Bestellijst oliebollen vv ODV (inleveren Mr Geertswei 35) 
Naam:  
Adres:  
Aantal:  Zak à 10 oliebollen naturel €7,50 
Aantal:  Zak à 10 oliebollen met krenten €7,50 

 
U kunt de oliebollen ophalen op donderdag 31 december tussen 9.00 en 13.00 uur in de 
ODV-kantine, Te nijenhuiswei 26 te Wijnjewoude. Betaling per pin is hier mogelijk. 
 



24

Kinderopvang Buitenleven 
 
 
 

 
 
 
 
We bieden elke week een vaste activiteit aan die de 
gehele week wordt herhaald. De kracht daarvan zit in de 
herhaling. Door de herhaling kunnen kinderen iets leren 
hun eigen te maken. Afgelopen week hebben we op de 
babygroep de spiegel gebruikt. Deze ligt op de grond, de 
baby kan zichzelf bekijken maar ook andere materialen 
die worden aangeboden. Kinderen kunnen zich 
verwonderen tijdens dit proces en dingen ontdekken 
zoals te zien is op de foto. 
 
Verwonderen hebben we ook bij de peuters gedaan. Uit 
de tuin hebben we een grote oranje pompoen gehaald. 
Deze hebben we samen onderzocht van buiten maar 
ook van binnen. Samen 
hebben we gekeken 

wat we zien, voelen en ruiken. De pompoen hebben 
we op een spiegel geplaatst zodat we alle kanten 
kunnen zien. Iedereen kan vertellen en voelen. 
Vervolgens heeft iedereen met de aangeboden 
materialen zijn eigen pompoen gemaakt. Wat wij 
belangrijk vinden is het ontdekken van wat we zien en 
voelen. Dit gaat dan ook over de materialen die we 
gebruiken. Het gaat over het proces en niet over het 
eindproduct wat we maken. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Peutergroep 
De periode van feesten is aangebroken. Op 11 november Sint 
Maarten. Alle peuters hebben hun eigen lampion gemaakt en in 
de groep de liedjes geoefend. Intussen zijn we volop bezig met 
Sinterklaas. Onze poppenhoek is nu voorzien van 

verkleedkleren van Sint en Piet en er is een stal voor het paard. Het poppenhuis is zo 
aangepast dat het nu een huis is voor de Sint en zijn Pieten. 
De peuters zijn zelf ook hard aan het creëren geweest. 
 



25

Iedereen heeft zijn eigen stoomboot  
gemaakt. Met elkaar hebben we een prachtige pepernoten 
machine gemaakt voor onze pepernoten fabriek. Samen lezen 
we boekjes en zingen we liedjes. Door het lezen en zingen 
leren de kinderen nieuwe woorden en kunnen ze hun 
woordenschat uitbreiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een liedje wat deze periode met elkaar zingen is: 
 
Lieve Piet, wiedewiedewiet. 
Ik hoor je wel maar ik zie je niet. 
Wil je Sint de groeten doen. 
Gooi wat in mijn lege schoen.  
 
 
 
 

BSO 
De kinderen bij de BSO hebben volop herfstmaterialen 
verzameld de afgelopen tijd. Deze materialen kunnen 
gebruikt worden voor het maken van prachtige 
kunstwerken. Zoals de apen hiernaast. Gemaakt van de 
kastanjes die zijn verzameld.   
 
De verzamelde en gedroogde bladeren zijn ook gebruikt 
voor het maken van kunst. Bij de BSO bieden we elke 
middag een activiteit 
aan. Maar wat de 
kinderen gaan doen is 
hun eigen keuze. Na 
een schooldag zijn wij 
er voor de 

ontspanning. Onder het genot van een kopje thee 
luisteren naar elkaars verhalen. Er is altijd wel iemand 
die iets leuks te vertellen heeft. Na de thee gaat 
iedereen iets doen waar hij of zij zin in heeft. Lekker 
naar buiten? Of even relaxen in de zitzak met een 
boek. Spelen met de materialen van de peutergroep of bouwen met de lego. Zo maar 
een aantal van de mogelijkheden die we bieden. 
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·  Fysiotherapie (ook aan huis)

·  Manuele therapie

·  Nek-, schouder- en arm specialisatie

·  Oefengroepen

·  FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut)

·  ZwangerFit

·  Medical Taping Concept

Fysiotherapie Goren

Vestiging Haulerwijk:   0516-422 761
Vestiging Bakkeveen:   0516-542 246
Vestiging Waskemeer: 0516-422 761

www.fysiotherapiegoren.nl
e-mail:henkgoren@hotmail.com

Afspraak zonder verwijzing mogelijk!

Jannes
&

Jenny
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Nieuws van de Swingel 
 
Fitness 
In het vorige nummer van de Bân hebben wij aangegeven dat vanaf 1 december de Fitness 
geopend zou zijn. Dit zou voorafgegaan worden door de fitheidstest op 28 november. 
Echter, ook hier gooide Corona roet in het eten. De zaken zijn helaas enigszins vertraagd. 
De fitheidstest zal nu plaatsvinden op zaterdag 12 december. U ontvangt per post een 
uitnodiging. Op dezelfde dag is er openhuis bij de fitness. U kunt kennis maken met de 
mogelijkheden van de cardioruimte en het stoere krachthonk. U krijgt alle informatie over de 
fitnessmogelijkheden en de wijze waarop u een abonnement voor fitness kunt aangaan. 
Tevens krijgt u inzicht op welke wijze u een fitvaardigheidsbewijs kunt behalen. 
 
Vanaf 13 december kunt u gebruik maken van de fitnessruimte. De opzet is dat u via een 
app op de eigen telefoon kunt reserveren, zodat u altijd zeker bent dat er gelegenheid is tot 
fitnessen. Alle zaken aangaande abonnement, reserveren, huisregels etc. worden uitgebreid 
beschreven op de website (https://wijnjewoude.net/de-swingel). In tegenstelling tot wat 
eerder bekend is gemaakt zijn de openingstijden 8.00 - 21.00 uur op alle dagen van de 
week. Personen jonger dat 18 jaar betalen een contributie van €10,- per maand. Elke 
abonnementhouder krijgt een zogenaamde druppel om op elk gewenst moment toegang te 
krijgen tot de fitnessruimte. Voor deze druppel geldt een statiegeldmethode. Bij aanschaf 
betaalt u €10,-, bij inleveren ontvangt u betreffend bedrag retour. 
 
Overig Swingelnieuws 
Nog steeds verhindert de Corona-pandemie een aantal activiteiten in de Swingel. Bestuurlijk 
en operationeel zijn we druk met het upgraden van de Swingel. Nadat de fitnessruimte is 
gerealiseerd, bestaat het volgende project uit het vervangen van alle bestaande verlichting 
door zuinige ledverlichting. Dit alles om de Swingel maximaal duurzaam te laten zijn. 
Wij hopen dat er binnenkort weer voldoende mogelijkheden ontstaan om alle activiteiten 
zoals we deze gewend waren weer te laten plaatsvinden. Hou daarbij de website van de 
Swingel in het oog. Het bestuur van de Swingel wenst u fijne kerstdagen en een goede 
jaarwisseling. In de hoop dat we komend jaar op alle gebied onze vleugels weer normaal 
kunnen uitslaan. 

Alex van der Meer, Bestuur St. Dorpshuis Wijnjewoude 
 
 

Kom naar Studio Vrijzicht voor yoga 
 
In januari start ik met nieuwe Corona-proof yogagroepen. Wil jij in 2021 gezonder leven, 
meer sporten en minder stressen? Om je goede voornemen te behalen kun je er het beste 
een doel van maken. Geef je daarom nu op en kom 1x per week naar een yogales met 
Margriet. 
 
Wat zijn de mogelijkheden? 
Maandagochtend 
9.00-10.15 uur 
10.30-11.45 uur 

Dinsdagavond 
18.45-20.00 uur 
20.15-21.30 uur 

Donderdagavond 
18.45-20.00 uur 
20.15-21.30 uur  

 
Kom ervaren wat yoga voor jou en je gezondheid kan betekenen. Inspanning en 
ontspanning worden afgewisseld. Voor meer informatie en opgave, ga naar 
www.studiovrijzicht.nl/margriet of bel: 06-43542644. 

Tot snel. Groeten Margriet Sijtsema-Tolsma 
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 
Onlangs zag ik een bekende huisarts op televisie, een dagje in de week geen vlees, 
predikte ze. Een goeie zaak denk ik dan als dieetkok… oké, maar wat dan. Vegetarisch 
is prima, maar laat het dan wel lekker en volwaardig zijn. Nou zijn alle Friezen dol op 
pannenkoeken, dus een paar verantwoorde pannenkoekenrecepten is een goede 
vleesvervanger. O ja, wil je veganistische pannenkoeken maken, vervang dan de melk 
door sojamelk en de eieren door een scheut jus d‘orange. 
 
Pannenkoeken met peer en geitenkaas (vegankaas) 
300 gram bloem 
3 eieren  
750 ml melk  
2 peren 
 

200 gram geitenkaas 
2 eetlepel pecannoten 
Boter  
Rucola  
Honing 
 

Doe de bloem in een kom en voeg een snufje 
zout toe. Maak een kuil in het midden en kluts 
daar de eieren in. Voeg ongeveer de helft van 
de melk toe en mix tot een glad beslag. Giet 
dan beetje bij beetje de rest van de melk er bij tot deze helemaal is opgenomen. Schil 
de peren en snijd in dunne plakjes. Giet wat beslag in een pan met wat gesmolten boter 
en leg wat plakjes peer erin, voordat het beslag gestold is. 
 
Beweeg na een poosje de pan voorzichtig op en neer en draai de pannenkoek om. Bak 
ook de andere zijde mooi bruin. Leg de pannenkoek op een bord en leg wat rucola in 
het midden. Kruimel wat geitenkaas erover en wat pecannoten. Vouw de pannenkoek 
dicht en druppel wat honing er over. 
 
Gevulde hartige pannenkoeken met spinazie. 
Een beetje groente toevoegen, zodat het voor je gevoel een stuk gezonder is, en jij mag 
kiezen of je voor gebakken spekjes of pecannoten gaat. Of allebei. 
 
Wat heb je nodig: 
 
Pannenkoeken (recept pannenkoekenbeslag zie je hierboven) 
2 teentjes knoflook 
1 sjalotje 
100 gram spinazie 

100 gram crème fraîche 
Handje vol rozijnen 
Handje vol pecannoten of gebakken spekjes 

 
Snipper het sjalotje en snijd of pers de teentjes knoflook fijn. Verwarm een grote 
koekenpan of hapjespan op middelhoog vuur en voeg olie toe. Fruit hierin de knoflook 
en het sjalotje. Voeg vervolgens handje voor handje de spinazie toe. Wacht steeds met 
een nieuwe hand spinazie toevoegen tot de vorige hand spinazie is geslonken. Laat als 
alle spinazie is toegevoegd de spinazie nog een paar minuten doorkoken, totdat het 
meeste water is verdampt. Voeg dan de crème fraîche toe, net als de rozijnen. Breng op 
smaak met peper en zout. Vul vervolgens de pannenkoeken met de spinazievulling en 
top ze met pecannoten of uitgebakken spekjes (of allebei!). 
 
Siebo 
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Dorpsagenda 
 
 
December 
8 Spreekuur PB om 19:00 uur (op afspraak) 
8 Najaarsledenvergadering ODV om 20:00 uur in de kantine 
9 Zitting dorpssteunpunt van 10.00 – 12.00 uur in de Swingel 
12 Fit-test van Sport Fryslân in de Swingel 
13 Startdatum Fitness in de Swingel 
21 Inzameling Poiesz-zegels t.b.v. de speeltuinen 
23 Zitting dorpssteunpunt van 10.00 – 12.00 uur in de Swingel 
24 Uiterste besteldatum ODV-oliebollenactie 
 
 
 

  
Heb jij Stippie en Torrie al gevonden? 
 
We zijn heel erg benieuwd hoe het nu 
met hen is en waar ze zijn. 
 
Maak een foto en mail deze naar de 
redactie van de Bân. Laat de beestjes 
maar liggen voor de volgende.

 
 
 
Nieuws van de Werkgroep Amnesty International 

Ureterp e.o. 
 
Schrijfmarathon: Write for Rights 
Op 10 december 1948 werd door de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens aanvaard. Op deze verklaring baseert Amnesty al haar werk en 
sindsdien is 10 december wereldwijd de dag van de mensenrechten. Brieven schrĳven 
voor mensen die zĳn gemarteld om wat ze geloven, die worden gediscrimineerd om wie 
ze zĳn of werden vastgezet omdat ze voor hun mening uitkwamen. Wereldwĳd doen 
honderdduizenden dat rond 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens.  
 
Op en rond 10 december is in de bibliotheek van Ureterp de mogelijkheid om ook een 
brief te schrijven.  
 
Brieven hebben effect. Tijdens Write for Rights 2019 kwamen meer dan 765.000 
mensen voor Magai uit Zuid-Sudan in actie. Hij was 15 jaar en was ter dood 
veroordeeld. In juli 2020 werd Magai’s doodvonnis vernietigd. Magai liet ons weten: 
‘Heel veel dank. Ik heb er geen woorden voor. Jullie hebben geen idee hoe blij ik ben.’ 
Is de bibliotheek dicht of schrijft u liever thuis? Vanaf 20 november kunt u online brieven 
schrijven. Kijk op www.amnesty.nl.  
 
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra  
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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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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
December 

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

13 9.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 3e Advent 
 13.45 uur Weinterp Ds. W. Dekker, Oosterwolde (Gld) 

20 9.30 uur Weinterp Prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden, 4e Advent 
24 22.00 uur Weinterp of 

koepel 
Wijnjewoude 

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 
Kerstnachtviering 

25 10.00 uur Weinterp Ds. G. Oberink, Urk, 1e Kerstdag 
26 9.30 uur Weinterp Geref. Voorganger, 2e Kerstdag 

Gezamenlijke dienst 
 19.00 uur Weinterp Kerstviering zondagschool 

27 9.30 uur Weinterp Ds. G. Timmer, Twijzelerheide 
31 19.00 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 

Oudejaarsdienst 
 
Januari 

3 9.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 
 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
December 
6 9:30 uur Ds. J.K. Bolt, Drachten 2e Advent 
13 9:30 uur Ds. H. Engelsma 3e Advent 
20 9:30 uur Ds. C.J. v.d. Beukel, Haulerwijk 4e Advent 
25             9.30 uur       Ds. H. Engelsma 1e Kerstdag 
26 9.30 uur       Ds. J. Bakker, Stiens 2e Kerstdag in de NH kerk 
27 9.30 uur       Ds. P.W. Hulshof, Jubbega  
31 19.30 uur Ds. H. Engelsma Oudejaarsdienst 

 
Januari 
1 10.00 uur Ds. H. Engelsma Nieuwjaarsdienst 
3 9.30 uur       Mw. J. Elzinga-Bakker, Groningen  
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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!




