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ddee  BBâânnHartelijk dank voor alle opdrachten 
die ik het afgelopen jaar mocht 

uitvoeren, de overweldigende vele 
bezoekers op de camperplaats 
en dat er steeds meer mensen 

pakketjes komen brengen en halen.

Na een bijzonder 2020 
waarin ons een spiegel 
voor werd gehouden en 

niet alles meer vanzelfsprekend was 
en alles kon, ga ik ervan uit dat ook 
in 2021 iedere dag de zon opkomt 

en de morgen wakker maakt.

OP HET EiND

www.drukkerijpool.nl  -  06 57 58 43 54  -  www.opheteind.nl
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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 6 februari 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 30 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: lammertbouma@gmail.com 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Iedereen een gelukkig nieuwjaar 2021 gewenst. Dit was ook de beginzin van het 
voorwoordje in de eerste Bân van het evenwichtige jaartal 2020. Evenals toen het 
vervolg, dit jaar zal zonder twijfel ook wel weer voor verrassingen zorgen zowel negatief 
als positief. 
Tot zover; een nieuw jaar met nieuwe kansen is begonnen. Het lijkt kansrijk dat er dit 
jaar weer een ondernemer is die de dorpssupermarkt gaat runnen. Evenals dat de beide 
basisscholen een fusie aangaan tot een samenwerkingsschool voor alle kinderen in 
Wijnjewoude e.o. Mooie vooruitzichten dus en ook dat zelfs een paar van de enigszins 
slecht ogende woningen in het dorp opgeknapt worden, geeft een goed gevoel. Wij 
gaan er ook dit jaar weer voor om u via onze dorpskrant van zoveel mogelijk 
gebeurtenissen op de hoogte te houden. Met elkaar als dorpsgenoten zal dit zeker 
lukken. 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
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 

 
“Nijjiersmoarn” 
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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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2020 was een jaar dat ons voor altijd bij zal blijven. En hoewel we 2021 zijn begonnen 
met een lockdown gaan we ervan uit dat we het dieptepunt van de pandemie hebben 
gehad en uit het dal aan het klimmen zijn.  
 
Geen woord is het afgelopen jaar zo 
vaak benadrukt als ‘samen’. In vrijwel 
elke toespraak werden we er op 
gewezen hoe belangrijk het is dat we 
alleen samen controle over het virus 
konden krijgen. Mooie woorden, en ook 
zeker met een kern van waarheid, maar 
er zullen genoeg mensen zijn die zich 
het afgelopen jaar eerder alleen dan 
samen hebben gevoeld. Geen collega’s 
om je heen door thuiswerken, geen 
feestjes en evenementen, saaie 
feestdagen, kortom een sociaal leven 
dat helemaal stil lag. Met name als het 
ging over het afgelasten van 
evenementen werd vaak de vergelijking 
gemaakt met de oorlog: “zelfs in de 

oorlog ging het door en nu mag het 
niet”. Of deze pandemie vergeleken 
moet worden met de Tweede 
Wereldoorlog is nog maar de vraag, 
maar als we deze vergelijking 
doortrekken kunnen we stellen dat we 
ons nu bijna aan het einde van de 
oorlog bevinden. Dit jaar 76 jaar 
geleden, dus er is nog een generatie die 
deze periode heeft meegemaakt. Een 
generatie die heeft geleden maar na het 
einde van de oorlog samen ons land 
weer heeft opgebouwd. Of ons ‘lijden’ 
van het afgelopen jaar te vergelijken is 
met het leed van de oorlog laten we in 
het midden, maar vast staat dat we er 
met elkaar weer bovenop zullen komen.  

 
PB wenst iedereen een fantastisch 2021 en wil iedereen bedanken die zich met leuke, 
verrassende initiatieven heeft ingezet om van het afgelopen jaar iets moois te maken. 
2020 is een jaar dat we ons altijd zullen herinneren, en PB wil iedereen bedanken die 
energie heeft gestoken in leuke, verrassende initiatieven om er iets moois van te maken. 
Wij wensen iedereen een mooi, gezond en gelukkig 2021 en hopen dat diezelfde 
energie zal worden gebruikt om ook van 2021 een jaar te maken dat we ons altijd zullen 
herinneren! 
 
Inzameling Kerstbomen 
Net als afgelopen jaren heeft elk dorp in Opsterland een inzamelplek, waar je na de 
feestdagen je kerstboom kan inleveren. Dat kan tot en met maandag 11 januari 2021 op 
de parkeerplaats bij het sportterrein. De gemeente haalt in die week de kerstbomen op. 
Daarna worden de kerstbomen niet meer opgehaald. De kerstboom is ook gratis in te 
leveren bij de milieustraat in Gorredijk (Wetterwille 3) of brengpunt groen in Ureterp 
(Mounleane 12). De kerstboom mag ook (in stukken) in de gft-container. 
 
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.  
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WEN Stap voor Stap 
 
 
 
Met nieuw elan, óp naar Wijnjewoude Energie Neutraal 
in 2025! 
Bij de start van dit nieuwe jaar zitten we op de helft van het 
10-jarig omwentelingsproces naar een dorp dat geheel met 
lokaal opgewekte groene energie de toekomst in gaat.  
En we kunnen positief zijn. Als we ons met z’n allen bewust worden van ons 
energiegebruik, en dat gebruik door goede isolatie en zuinige apparaten etc. proberen te 
beperken, zijn we als dorp in staat om zelf in onze behoefte te voorzien en daarvan de 
opbrengsten te oogsten. 
 
Op het goede spoor naar aardgasvrij 
Dat Wijnjewoude het juiste spoor gevonden heeft, blijkt uit de steun die we bij onze pilot 
krijgen vanuit overheden en bedrijfsleven. Zo kunnen we met de recent toegekende 
Proeftuinsubsidie alle inwoners financieel helpen bij het -op hun eigen manier en 
passend bij de eigen (on)mogelijkheden- verduurzamen van hun pand. Met als ultiem 
resultaat dat we over enkele jaren al in een aardgasvrij dorp wonen. 
Samen met de gemeente en mensen uit het dorp wil WEN werken aan een goed 
doortimmerd en transparant plan waarmee de miljoenensubsidie rechtvaardig over alle 
inwoners kan worden verdeeld en dat een volgende duurzame stap stimuleert.  
De subsidie kun je straks gebruiken voor allerlei maatregelen die een wezenlijke 
bijdrage leveren aan het verminderen van je energiegebruik. We doen ons best om de 
regeling rond 1 april van start te laten gaan.  
 
Het vraagt veel tijd van het WEN bestuur, maar gelukkig worden we fantastisch 
ondersteund door onze nieuwe programmamanager Tjerk Sinnema. Het meeste werk 
wordt feitelijk gedaan door de projectleiders Tina Hulst en Harm de Kroon, met 
ondersteuning van Jac Pluis.  
 
Meer informatie over de Proeftuin kun je vinden op www.wen.frl/proeftuin-paw. Daar 
staan ook al heel veel vragen met antwoorden. Heb jij een andere vraag, we horen het 
graag. 
En denk jij alvast na over wat je zou willen doen om te besparen op je energielasten? 
De energiecoaches van WEN kunnen je daarbij helpen. Je kunt een afspraak maken via 
info@wen.frl 
 
Aantal zonnepanelen flink gegroeid   
Aan het eind van 2019 stond de zonnepanelenmeter op 4345 panelen. Inmiddels blijkt 
de meter bij de start van 2021 maar liefst op bijna 5300 panelen te staan. Daarmee 
wordt in ons dorp inmiddels 30% van de benodigde groene stroom opgewekt. We zijn 
dus goed op weg. 
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Ongeveer 20% van alle woningen heeft nu zonnepanelen. Heb jij onlangs ook panelen 
aangeschaft en had je ze nog niet gemeld? Het zou mooi zijn als je dit alsnog wilt doen 
via info@wen.frl. Vermeld daarbij het aantal, het vermogen in Wp per paneel, en je 
adres.  
 
Overleg groengasproductie weer gestart.  
In juli 2020 zijn vertegenwoordigers van buurtvereniging Klein Groningen, Westkant en 
WEN door de wethouder van gemeente Opsterland uitgenodigd om te spreken over 
voors en tegens van een mogelijke centrale mestvergister op de voormalige locatie van 
de RWZI. Naar aanleiding hiervan zijn vervolggesprekken gevoerd en hebben alle 
betrokken partijen elkaar in december weer gesproken. Binnenkort wordt aangegeven 
hoe het vervolg eruit komt te zien. 
Daarnaast heeft WEN ook overleg met de ministeries van Economische Zaken (EZK) en 
van Landbouw (LNV) om het project nader toe te lichten en de landelijke potentie te 
benadrukken. Dit zal helpen bij de toekomstige subsidie aanvraag.  
  

 

  
 
Zoals voorgaande jaren was er ook voor eind januari weer een winterwandeltocht 
gepland. Vorig jaar was dit een prachtige tocht met bijna 300 deelnemers. We hadden 
dit graag weer willen organiseren. Helaas zitten we tot 19 januari nog in een lock down. 
Een wandeltocht organiseren is dus niet mogelijk. 
 
In het afgelopen seizoen zijn alle activiteiten komen te vervallen. We hopen dat we in de 
loop van het nieuwe jaar weer het een en ander kunnen organiseren. 
 
Bestuur VVV 
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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

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
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Incasso vrijwillige bijdrage de Bân 
 

Zoals gebruikelijk zal de automatische incasso van de vrijwillige bijdrage in februari 
plaatsvinden. Wie geen machtiging heeft afgegeven kan de bijdrage zelf regelen. Dit 
stellen wij zeer op prijs. Graag overmaken met vermelding van adres en huisnummer. In 
maart/april komen we bij de overige inwoners langs voor een vrijwillige bijdrage. Alvast 
bedankt. De tip is nog steeds € 5,00.  
 
Het voornemen van de redactieleden om in maart/april langs te komen bij de inwoners 
die geen machtiging hebben afgegeven of het niet zelf hebben geregeld konden we het 
afgelopen jaar niet uitvoeren. Een aantal heeft wel op eigen initiatief een bijdrage 
overgemaakt maar we misten door de corona omstandigheden toch wel inkomsten. 
Ons streven de kosten en opbrengsten op gelijke hoogte te houden is daardoor het 
afgelopen niet gelukt. Gelukkig hebben we wat reserve om dit op te vangen. Of het 
langskomen dit jaar zal kunnen is nog een vraagteken. 
Daarom een extra oproep voor het zelf overschrijven van een vrijwillige bijdrage of toch 
een machtiging afgeven. Graag sturen wij u deze toe en halen deze weer op. U kunt dit 
doorgeven aan de ban@wijnjewoude.net. 
 
De redactie.                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dejongautos.net

APK Onderhoud  Occasions .

Tolleane 12

9241 WH Wijnjewoude

0643997171
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Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Tolleane 1  Wijnjewoude  Tel. 06-11292116

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

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
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Geef de pen door 
 
 
En toen kreeg ik de pen van Hielke. 
 
Hielke en ik kennen elkaar al 27 jaar. We zijn jaren collega’s geweest en 
hebben jaren samen met elkaar gevoetbald op zaterdagmiddag op het 
veld en vrijdagavond in de zaal. In deze jaren zijn we ook goede 
vrienden geworden, dus Hielke bedankt voor de pen. 
Ik ben Jappie van den Bos, ben 49 jaar en woon aan de Gentiaan in Wijnjewoude. 
Ik ben opgegroeid aan de Tolleane in Wijnjewoude in een groot gezin van vader, 
moeder, 3 broers en 3 zussen. 
 
Na de basisschool ben ik naar de LTS in 
Drachten gegaan. Aangezien ik niet zo 
veel zin in leren had maar toch tot mijn 
17e naar school moest heb ik drie 
diploma’s op deze school gehaald. 
Vanaf mijn 17e ben ik aan het werk 
gegaan. Eerst bij Eldon in Drachten 
waar ik 8 jaar heb gewerkt. 
Daarna ben ik als lasser / monteur aan 
het werk gegaan bij Lasmotec in 
Surhuisterveen. In deze functie ben ik 
veel onderweg geweest, soms weken 
achtereen.  
 
Samen met mijn vrouw Gea de Haan, 
met wie ik al 29 jaar samen ben, hebben 
wij twee zonen gekregen. Zij heeft de 
opvoeding van onze jongens in die tijd 
bijna alleen gedaan waar ik best veel 
respect voor heb hoe goed ze dat heeft 
gedaan. Ik werk er nu nog maar nu in de 
functie van hoofd montage. Hier doe ik 
de planning van de lassers / monteurs 
en begeleid ik nog wat kleine klussen. 
Wij leggen veel soorten leidingwerk aan 
in diverse fabrieken en van 
verschillende materialen. Een drukke 
baan maar wel leuk om te doen, want 
geen dag is hetzelfde. 
 
In 1993 zijn we samen gaan wonen in 
Bakkeveen waar onze zoon Melvin is 

geboren. In 1995 zijn we verhuisd naar 
de Welfingstrjitte want er was toch enige 
heimwee. Daar is onze zoon Jeffrey in 
1997 geboren. Daarna hebben we nog 6 
jaar op Klein-Groningen gewoond 
waarna we deze woning aan de 
Gentiaan samen met vrienden hebben 
gebouwd. 
 
Inmiddels zijn onze kinderen alweer een 
tijdje uitgevlogen en zijn we sinds 2019 
trotse pake en beppe van onze 
kleinzoon Teije en als alles goed gaat in 
mei nog trotse pake en beppe van een 
kleindochter. Het is dus ook echt waar 
als ze zeggen dat je hier zoveel van kan 
genieten. 
 
Mijn hobby’s zijn oude trekkers 
opknappen, mountainbiken, wandelen 
met onze 2 witte herders en wat klussen 
in en om huis. 
In het kader van het klussen hebben wij 
sinds kort een nieuwe uitdaging 
gevonden. En wel aan de Merkebuorren 
waar we, als we de vergunning rond 
krijgen, eerst tijdelijk bij gaan wonen en 
dan rustig aan het huis gaan 
opknappen. Een hele uitdaging waar we 
allebei veel zin in hebben. 

 
Ik wil nu graag de pen doorgeven aan Gerrit van der Leeuw. 
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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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Iris Koetsier 
 
Een bijzondere vrouw 
Een bijzonder verhaal 
Een bijzonder leven 
 
In de Bân van december is een corona gedicht geplaatst van Iris Koetsier. Dit gedicht 
begon met de woorden ‘het gras is uitdagend groen’. Na het lezen van het gedicht vroeg 
ik mij af: ‘wie is deze vrouw’. Dus de telefoon gepakt en Iris gevraagd of ik haar mocht 
interviewen. Dat was prima. Aan tafel bij Iris met een heerlijke cappuccino gingen we in 
gesprek ‘wie is die Iris die gedichten schrijft’. Na twee minuten wist ik al ‘dit is een 
bijzondere vrouw’. 

Als je bij Iris in de kamer komt zie je een hele wand met boeken maar ook een 
elektrische piano, een gitaar en viool. Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in 
haar leven. Iris speelt nu nog in het Volwassen Orkest in Drachten en in het Fries 
Symfonie orkest in Beetsterzwaag. Een van Iris haar gedichten heet: ‘Nocturne in Cis-
mineur’. 
 
We beginnen bij het begin. Iris is in 1942 geboren in Den Haag en groeit op als Haags 
meisje. Zij haalde het Mulo-diploma op 16-jarige leeftijd. Verder studeren was er niet bij. 
Haar ouders vonden dat zij een baan moest zoeken. Ze kreeg werk als administratief 
medewerkster. Achter de boekhoudmachine, stencils maken en andere voorkomende 
werkzaamheden. Iris geeft aan dat het gebrek aan opleiding haar lange tijd heeft 
dwarsgezeten, maar volgens mij heeft ze dit tijdens haar leven volledig ingehaald. 
 
Iris is getrouwd en ze kregen twee zonen. De zorg voor de kinderen was voor haar. 
Maar op zeker moment raakte haar echtgenoot zonder werk. Dus werden de rollen 
omgedraaid en ging Iris aan het werk als secretaresse bij een bedrijf met Engels als 
voertaal en een baas van Duitse afkomst. De talenknobbel werd stevig ontwikkeld. 
 
Maar Iris wilde meer en behaalde in een tijdsbestek van 10 maanden het VWO-diploma. 
In die korte tijd moest zij in vier talen 120 boeken lezen. Dus overal lagen boeken en elk 
moment werd gebruikt om te lezen. Vervolgens heeft ze zich ingeschreven bij de VU en 
in twee jaar tijd haar propedeuse Nederlands Recht gehaald. Principes geven richting in 
je leven en vervolgens ging Iris studeren aan de Universiteit van Amsterdam en 
studeerde hier af in Nederlands Recht. Als bijvakken volgde zij colleges in psychologie 
en psychiatrie. Ze heeft ook acht jaar gewerkt als secretaresse bij een psychiater en in 
die werksituatie heeft zij ook heel veel geleerd. 
 
Maar met het diploma Nederlands Recht op zak vroeg Iris zich af: ‘wat kan ik hier 
eigenlijk mee’. Natuurlijk een heleboel maar Iris ging de avondcursus Makelaardij 
Vastgoed volgen. Haar beroep werd toen Vastgoed jurist. Ze heeft o.a. gewerkt voor 
waterschappen, als laatste bij Wetterskip Lauwerswâlden gevestigd in Buitenpost. Tot 
aan haar pensioenleeftijd heeft ze dit beroep uitgeoefend. Maar ik sla heel veel banen 
over.  
 
Via Amsterdam, Bovenkarspel, Almere, Swifterbant, Terherne kwam Iris terecht in 
Wijnjewoude. Een woning met een tuin, dat was haar droom en die droom is 
uitgekomen. Inmiddels woont Iris al weer ruim 15 jaar in Wijnjewoude. 
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Ook heeft Iris de nodige reizen gemaakt. Een 40-daagse rondreis door China was 
inspirerend en fascinerend, met als bijzonderheid een excursie naar de Himalaya. Het 
Nepalese hooggebergte is prachtig maar er zijn ook risico’s en een ervan is 
hoogteziekte. Voor Iris met name knallende hoofdpijn (die overigens verdwijnt zodra je 
een “teug” zuurstof uit een spuitbus neemt).  
 
Na zoveel te hebben geleerd zou je zeggen: ‘pensioen is rust en niets meer doen’. Maar 
niets is minder waar, er was nog veel te leren. Ze volgde cursussen bij de HOVO Noord 
Nederland zoals: gedichten schrijven, verhalen schrijven, autobiografisch schrijven. 
Maar ze geeft aan dat ze eigenlijk al van jongs af aan heeft geschreven. Ze is nu lid van 
een gedichtenschrijfclub en dat is erg leuk en geeft de nodige (digitale) contacten. 
Inmiddels zijn 50 gedichten opgestuurd naar een uitgever en Iris is heel benieuwd naar 
de reactie van de uitgever. Spannend.  
 
Ze leest een aantal gedichten voor. Heel mooi, soms indrukwekkend. Er komt ook 
verdriet uit de gedichten naar voren, donkere en moeilijke tijden. Als ik er naar vraag 
geeft Iris aan dat zij haar man en haar toen 11-jarige oudste zoon in anderhalf jaar tijd 
heeft verloren. Haar andere zoon woont in nu met zijn gezin in Swifterbant en Iris geniet 
van de wekelijkse oppasdag met haar twee kleinkinderen.      
 
Ik vraag naar haar levensmotto en dat is: ‘doorgaan, de dag van morgen is misschien 
beter’. 
 
Het laatst gelezen boek is ‘Het huis in de Rothschildstraat’ van Stefanie Zweig. 
 
Klaske 
 

Nieuws van de Swingel 
 

Nog steeds is het buitengewoon rustig in de Swingel als gevolg van de Corona-
pandemie. Voorlopig tot 19 januari. Wij hopen dat een daling van de besmettingsgraad 
en positieve effecten van vaccinatie gaan betekenen dat we deuren van de Swingel snel 
weer open kunnen gooien, en dat alle activiteiten weer kunnen worden opgepakt. Blijf 
de website in de gaten houden, zodat u op de hoogte blijft van ontwikkelingen bij de 
Swingel. 
 
Intussen wordt er in de Swingel hard gewerkt om het verlichtingsplan te realiseren. Dit 
alles met het doel de energierekening te verlagen en de kwaliteit van de verlichting te 
verhogen. 
 
In de afgelopen maand is een nieuw alarmsysteem in de Swingel geïnstalleerd en zijn 
de toegangsprocedures gewijzigd. Dit alles om ongehinderd  toegang te verzekeren 
voor de deelnemers aan de fitness. 
 
Er is een wens om het aantal bestuursleden van de stichting dorpshuis Wijnjewoude uit 
te breiden. Kent u personen die hier voor interesse hebben, dan verzoeken wij u deze in 
contact te brengen met het bestuur. 
 
Alex van der Meer 
St. Dorpshuis Wijnjewoude 
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Een sterke basisschool voor Wijnjewoude  

De voorbereidingen zijn in volle gang 
 
 
In 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. In januari 2021 zullen de 
beide Medezeggenschapsraden gevraagd worden in te stemmen met de fusie effect 
rapportage (FER). In deze rapportage wordt onder andere uiteengezet waarom beide 
scholen willen fuseren, welke afspraken er worden gemaakt voor het zittende personeel 
en hoe de fusie financieel wordt geregeld. Ook wordt hierin beschreven wat de 
contouren zijn van de fusieschool. Een belangrijke stap op weg naar een 
samenwerkingsschool voor alle kinderen van Wijnjewoude en omstreken. Vanaf 
schooljaar 2021/ 2022 gaat deze school van start. 
 
De afgelopen maanden hebben ouders, leerkrachten en directeuren van beide scholen 
met elkaar gesproken over de visie op identiteit voor de fusieschool. Immers, een 
openbare en een christelijke school worden samengevoegd; het is belangrijk om goede 
afspraken te maken over de wijze waarop de fusieschool omgaat met 
levensbeschouwing. In januari 2021 vindt hierover besluitvorming plaats. 
 
Inmiddels is bekend dat Sylvia Bron, op dit moment directeur van obs It Twaspan, de 
directeur van de fusieschool wordt. Natuurlijk onder voorbehoud van het doorgaan van 
de fusie. De komende maanden staat de huisvesting van de fusieschool hoog op de 
agenda. Met de gemeente Opsterland vindt hierover overleg plaats. 
 
Ook al speelt Corona ons parten, we werken met man en macht om er een prachtige 
school van te maken. Tijdens teamdagen praten leerkrachten van beide scholen over de 
visie van de fusieschool en over gewenste lesmethoden. Ook hebben ze een kijkje bij 
elkaar in de klas genomen en gaan ze in gesprek over de gewenste manier van 
lesgeven. 
 
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. 
 
We wensen u en uw dierbaren, mede namens de teams van beide scholen, mooie 
feestdagen en een goede start van 2021! 
 
Sylvia Bron en Detmer Postma, 
Directeuren van obs It Twaspan en cbs Votum Nostrum. 
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Timpaan Welzijn zoekt nieuwe vrijwilligers voor 
begeleiding Nieuwkomers 

 
In 2021 komt er weer een grotere stroom nieuwkomers naar Nederland en daarom ook 
naar de gemeente Opsterland. Nieuwkomers zijn vluchtelingen die in Nederland mogen 
blijven en kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dit zijn vaak 
jonge mensen (soms gezinnen) die wel wat hulp kunnen gebruiken.    
Wij zoeken daarom nieuwe enthousiaste mensen die de nieuwkomers willen 
ondersteunen. Vooral voor de regio Ureterp zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers. 
  
Past dit werk bij mij? 
Als vrijwilliger zijn je werkzaamheden afwisselend en divers. In het begin help je 
nieuwkomers met de aanschaf van huisraad en bij de verhuizing. Ook help je met het 
papierwerk dat op hen afkomt, zoals de post en administratie. Daarnaast help je hen 
ook bij het opbouwen van contacten (bijv. in de buurt, op school, bij een sport).   
Timpaan Welzijn is op zoek naar vrijwilligers die zich minimaal 4 uur per week willen 
inzetten voor een langere periode (de begeleiding van nieuwkomers duurt een jaar).    
 
Begeleiding en training 
Als vrijwilliger ben je onderdeel van een gemotiveerd team vrijwilligers en word je 
begeleid door een beroepskracht. Er is ruimte om (nieuwe) vaardigheden te ontwikkelen 
en je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan trainingen. Je ontvangt een 
onkostenvergoeding en bent verzekerd tijdens werktijd. 

Belangstelling? 
Wil je nieuwkomers helpen met opbouwen van een nieuw bestaan in de gemeente? Of 
heb je meer vragen over de inhoud van het werk? Neem dan contact op met Otto 
Veenstra, tel. 06 – 15016842, o.veenstra@timpaanwelzijn.nl of Geertje Miedema, tel. 
06-46073968, g.miedema@timpaanwelzijn.nl. 

 
 

Prikbord 
 
 
 
De collecte voor het Leger des Heils gehouden in november 2020 heeft het geweldige 
resultaat van €1.397,92 opgebracht. 
Alle collectanten en gulle gevers heel hartelijk dank. 
 
Namens het Leger des Heils. 
Coördinator familie Veenstra 
 

 
 Dorpssteunpunt 
Allereerst wensen we u een gezond 2021. 
Tijdens de lockdown is er geen zitting in de Swingel. We zijn op 27 januari weer 
aanwezig. 
Alie, Grietzen, Appie en Martje 
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Op weg naar de nieuwe supermarkt… 
 

Zou het dan nu toch echt lukken? Komt er weer een supermarkt in Wijnjewoude? Zoals 
het nu lijkt, zijn we voorzichtig positief. We zijn in gesprek met een enthousiaste 
ondernemer. Deze is bezig allerlei zaken die daarbij een rol spelen te onderzoeken op 
haalbaarheid. Zo gauw we als werkgroep meer weten, berichten we dat natuurlijk. Dat 
zou toch een mooi begin van 2021 zijn. 
 
Na de oproep in de regionale pers en 
via andere kanalen werden we 
overweldigd door meer dan 40 reacties. 
De één concreet, de ander informerend 
en zoekend naar nieuwe uitdagingen. Er 
volgden oriënterende gesprekken met 
een aantal van hen. Wat een weelde om 
keuze te hebben!  
Na zorgvuldige selectie volgden 
verdiepende gesprekken met  
ambitieuze ondernemers en onderzoek 
naar mogelijkheden en voorwaarden. 
Uiteindelijk zijn we nu met één 
ondernemer volop bezig om alles wat 
van belang is uit te werken en hopelijk 
te komen tot een overeenkomst. Zo 
staat het er op dit moment voor. 
 
Een lange weg is het die we gaan. Maar 
ons doel om weer een eigen, 
volwaardige supermarkt te krijgen lijkt 
gehaald te worden. Voor het zover is, 
moet er nog veel werk verzet worden. 
 
 

Foto: Kees van der Veen 
 
Eerst was er de stap van het verwerven, 
schoonmaken en herstellen van het 
pand. Daarin is veel werk verzet en het 
ziet er nu weer fris en goed verzorgd uit. 
En dan komt als alles meezit op termijn 
de fase van opbouw en inrichting. We 
hopen dat we dan, mocht het op enig 
moment nodig zijn, een oproep kunnen 
doen voor wat extra vrouw- of 
mankracht. Want met elkaar kunnen we 
inhoud geven aan onze slogan: 
'Koop elders niet, wat Wijnjewoude 
biedt' 

 
Kunnen we binnenkort de volgende stap zetten?  
We hopen dat het jaar 2021 daarmee start en we dan onze boodschappen weer in ons 
eigen dorp kunnen doen.   
 
We wensen u een goed nieuwjaar! 
 
Namens werkgroep supermarkt, 
Marianne Hulsbergen 
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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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Stand van zaken “Westkant is geen Mestkant” 
 
2020… wat moet je er over zeggen? Het was voor velen een jaar vol tegenslagen en 
uitdagingen. 
 
Naast de ellende van Corona, met alle economische en sociale gevolgen van dien, 
speelde ook nog de mestvergister crisis. Zoals inmiddels bekend is bij de inwoners, is 
Wijnjewoude één van de gemeenten aan wie de PAW (Proeftuin Aardgasvrije Wijken) 
subsidie is toegekend. Dit is blij ontvangen door WEN en de gemeente.  
Intussen heeft de tijd niet stilgestaan. De Westkant heeft in de zomer ingesproken 
tijdens de raadsvergadering. De gemeenteraad heeft naar aanleiding daarvan aan de 
wethouder gevraagd met de verschillende partijen om tafel te gaan. Dit heeft in 
augustus tot een eerste overleg geleid met Marga en Clemens uit Klein Groningen, 
Edwin en Jan van de Mestkant, de gemeente en WEN. Eerder deze maand is een 
tweede gesprek gevoerd. 
 
Uit deze gesprekken is gebleken dat de gemeente voorstander is van een groen gas 
oplossing in Wijnjewoude. Daarbij zijn drie opties besproken: 
1. Een centrale mestvergister aan de Tolleane; 
2. Een centrale mestvergister op een andere, nog niet bekende locatie; 
3. Meerdere decentrale mestvergisters bij deelnemende boerenbedrijven. 

WEN ziet alleen optie 1 als een oplossing. Clemens meldde dat Klein Groningen met 
een decentrale oplossing zou kunnen leven. Namens de Westkant is gemeld dat optie 1 
niet acceptabel is maar dat er bij optie 2 of 3 ook andere belanghebbenden zullen zijn 
die daar iets van moeten vinden en dat de Westkant niet voor die inwoners kan spreken. 
De gemeente heeft aangegeven geen voorkeur te hebben voor een van deze opties, 
maar stelt voor dat alle betrokkenen met een onafhankelijk adviseur om tafel gaan en de 
opties tegen elkaar afwegen.  
 
Hiervoor zal een commissie leefbaarheid II gevormd worden. Deze commissie zal 
opdracht geven aan de onafhankelijk adviseur om een onderzoek te starten. Voor dit 
adviseurschap is Arjan Bos geopperd, die eerder de verkeersbewegingen van een 
centrale mestvergister heeft vergeleken met een decentrale oplossing. 
 
Aan iedereen die graag een mestvergister in zijn achtertuin wil, of juist niet, doen wij een 
oproep. Zonder jullie stem naar de gemeente en naar WEN komt er een advies aan de 
gemeente waar je wellicht jaren de nare gevolgen van moet dragen (stank, overlast, 
slecht verkoopbaar onroerend goed, etc). 
 
Wil je hier iets aan doen, meld je dan aan voor de commissie leefbaarheid II en maak 
duidelijk waar je voor staat! Dit kan via mestvergister.ww@gmail.com. 
 
Namens “Westkant is geen Mestkant” wensen wij iedereen een gelukkig en vooral 
gezond 2021!  
 
Carla Romkes 
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Neerslagcijfers 2020 
Van mevrouw Feenstra - van Keimpema krijgen we jaarlijks het overzicht van de door 
haar voor de Leeuwarder Courant bijgehouden neerslagcijfers. Ook in 2020 hield ze de 
neerslag weer bij. 
Opvallend in 2020 was de hoeveelheid neerslag die in februari viel; liefst 188,5 mm. Het 
voorjaar was daarna bijzonder droog, met in april slechts 8,5 mm neerslag. Pas in juli 
viel weer behoorlijk wat neerslag. Totaal ving ze in 2020 944,5 mm neerslag op in haar 
regenmeter aan de Merkebuorren. Dit was iets meer dan in 2019 toen 898,5 mm 
neerslag viel. 
Hieronder het overzicht per maand, met ter vergelijking ook de maandcijfers van 2019. 

2020 2019
Januari 78,5 mm 66,5 mm
Februari 188,5 mm 42 mm
Maart 44 mm 147,5 mm
April 8,5 mm 52,5 mm
Mei 30 mm 31 mm
Juni 45,5 mm 57 mm
Juli 100,5 mm 19,5 mm
Augustus 75,5 mm 55,5 mm
September 72 mm 138 mm
Oktober 126 mm 133,5 mm
November 47,5 mm 89 mm
December 128 mm 87 mm

Lammert

Energie besparen met Hofstee Bouw 
Energie besparen kan op drie manieren. Zuiniger gebruik, betere isolatie en zelf energie 
opwekken. Kiezen voor isolatie heeft verschillende voordelen; meer wooncomfort, goed 
voor het milieu en uiteindelijk levert dat het meeste rendement op. Dit halfjaar gaat er in 
Wijnjewoude heel wat gebeuren als het gaat om energiebesparend bouwen. In 
Wijnjewoude krijgt namelijk elk huishouden een persoonlijke subsidie via de WEN van 
€2.000,- om energie te besparen. Bovenop de reeds bestaande subsidies.

Dit jaar is daarom hét moment voor energiebesparende maatregelen. Wees slim en 
begin nu alvast na te denken wat je wensen zijn. Wil je meer comfort in huis door 
bijvoorbeeld de voordeur te isoleren of kies je toch voor vloerisolatie en 
vloerverwarming? Elk plan heeft zijn voor- en nadelen. Een goed advies is dan het halve 
werk. Maak daarom een afspraak met Hofstee Bouw uit Wijnjewoude. Edwin Hofstee 
komt graag langs en zal altijd een eerlijk en goed advies geven. We zijn bereikbaar 
via info@hofsteebouw.nl of 06 – 23 67 77 46. Na het advies gaan wij ook graag voor je 
aan de slag. Met ons veelzijdig team kunnen wij vlot en vakkundig, kleine en grote 
projecten realiseren. Van nieuwbouw tot verbouw. En van renovatie tot isolatie.

Graag tot ziens,
Edwin Hofstee - Hofstee Bouw
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Oplossing puzzel Bân december 

Vele inwoners van Wijnjewoude zijn op zoek gegaan waar de foto’s genomen zijn.
De winnaar is Arne de Waard.

Hierbij de oplossing:
1. Familie Olivier Russchenreed 50
2. Kerkje Duerswâld
3. Woning op de hoek van Merkebuorren/ Loksleane
4. Familie Bosma Merkebuorren
5. Muziekkoepel
6. Familie Van der Veen Loksleane
7. Kunstwerk Opperhaudmare/ Wâldhûs/ Bij de fietstunnel
8. Hekwerk Swingel/ Twaspan
9. ODV Tusken de Wâllen
10. Gereformeerde kerk Wijnjewoude
11. Knooppuntenbord 93, Loksleane/ Ald Duerswâld
12. Fietstunnel bij de Driehoek

Stippie en Torrie, de kevertjes die verstopt zaten in de kerstboom, maar ook in het dorp 
zijn gevonden door familie B. Hof.

Iedereen bedankt voor het oplossen van de puzzel. De winnaars krijgen een kleine 
attentie thuisbezorgd.

Redactie de Bân

Digitaal verzending naar het CBR (via zorgdomein) 
grote rijbewijskeuring CE, DE en code 95 in 

Ureterp 

Verloopt uw rijbewijs omdat u jonger dan 75 jaar bent, of omdat u om medische redenen 
moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs C/D/E? Code 95. Maak dan 
nu alvast een afspraak voor deze keuringen in Ureterp. 
Locatie: Multifunctioneel Centrum De Wier, De Telle 21, 9247 AA Ureterp
Data: eens per week.
Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem 
dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of  06-
14716543 of gulsima@live.nl
Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com

Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.
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Een idee?  
Enkele tientallen jaren geleden had bijna ieder dorp nog een Coöperatieve 
Boerenleenbank.

Rondom de jaren begin 1900 
ontstonden deze om de plaatselijke 
economie te stimuleren en de armoe in 
die tijd een halt toe te roepen. De 
oprichters van die dorpscoöperaties 
waren vaak de schoolmeester, de 
dokter en andere wat vooraanstaande 
dorpelingen. De doelstelling was dat 
mensen die wat geld over hadden dit 
uitleenden aan mensen die graag een 
onderneming wilden starten maar geen 
eigen kapitaal bezaten. Een eenvoudige 
kassier, vaak als bijbaan, regelde dit. 
Degene die het geld ter beschikking 
stelde kreeg een redelijke rente voor zijn 
geld en de andere partij, de 
ondernemer, betaalde de redelijke rente 
en een kleine vergoeding voor de 
kassier. Zo konden vele ondernemers 
zelfstandig een bedrijfje starten en zelfs
een of meerdere mensen 
werkgelegenheid bieden. De bakkers, 
kruideniers, slagers, kledingwinkels, 
schoen- en klompenmakers rezen als 
paddenstoelen uit de grond.
Pakweg honderd jaar later ging en gaat 
het de andere kant op. De eenvoudige 
kassier werd directeur en de banken 
gingen in een steeds rapper tempo 
fuseren en werden groter en groter met 
steeds meer dure directeuren en 
commisarissen. 
De bedrijfjes in de dorpen veranderden 
ook en konden niet altijd met het 

moderner worden van de wereld 
meekomen en konden het niet meer 
bolwerken.Toch blijven er 
mogelijkheden bestaan voor enkele niet 
weg te denken bedrijven in een levendig 
dorpsleven.
Het wordt voor deze bedrijven steeds 
moeilijker om aan de almaar 
toenemende eisen en 
zekerheidstellende garanties te voldoen 
die de bank stelt. Het bankieren op 
dorpsniveau is zijn doel voorbij 
geschoten. Het is bijna zover dat er aan 
de bank betaald moet worden voor het 
aangeboden spaargeld inplaats van dat 
het rente oplevert. Het kan verkeren.

Het initiatief van een twaalftal 
dorpsgenoten die het buurtsupergebouw 
gezamenlijk hebben aangekocht is in 
zekere zin vergelijkbaar met de aanzet 
van ooit de Boerenleenbank. Zo lijkt het 
mogelijk om een winkel in het dorp te 
behouden. Aan liefhebbers om te 
ondernemen blijkt geen gebrek te zijn. 
Ook de energie opwekkende en 
besparingsinvesteringen op ons 
sportcomplex “Tusken Wâllen" zijn 
zonder bank tot stand gekomen. Met 
een redelijke rentevergoeding aan 
deelnemende inwoners op verstrekte 
certificaten is dit gelukt.

Het dorpscafé staat al een tijd te koop en wordt ook 
aangeboden als woonhuis. Zou het een idee zijn om deze 
aloude uitspanning in het centrum van ons dorp proberen te 
behouden op eenzelfde manier als de winkel. Ben benieuwd 
naar reacties. Dat kan aan: vdveen@hetnet.nl

Het is tenslotte zo: “Een dorp zonder café, is net als een café 
zonder bier” .

Durk
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Volkstuinen Complex Wijnjewoude.  
 

Het jaar is ruim een week oud, de oliebollen en 
nieuwjaarsrolletjes zijn op en de allerlaatste zijn op de 
voederplank voor de vogels beland. Ik vind het altijd wel 
gezellig deze donkere dagen en geniet dan ook volop 
van al dat lekkers wat op tafel komt. Maar wat nemen 
we bij de koffie of thee, wanneer we de eindejaars 
vettigheid bijna vergeten zijn? Bij deze een recept van 
een Scandinavische visitecake. 
 
Scandinavische visitecake 
200 gram suiker en een beetje om te bestrooien 
geraspte schil van 1 citroen 
2 grote eieren 
1/4 theelepel zout 
1 theelepel vanillesuiker  135 gram patentbloem 
113 gram boter, gesmolten en afgekoeld 
20 gram geschaafde amandelen 
 
Doe de suiker in een kom en wrijf de geraspte citroenschil met je vingers door de suiker. 
Klop de eieren er één voor één door. Dit kan je met een garde doen, maar ook met de 
platte klopper. 
Voeg het zout en de vanillesuiker toe. 
Spatel de bloem er voorzichtig door. Roer er als laatste de gesmolten boter door. 
Doe het beslag in de vorm en maak de bovenkant glad. 
Strooi er dan de geschaafde amandelen en wat suiker over. 
Bak de cake in het midden van de oven in 25 - 30 minuten gaar en goudbruin. 
Laat de cake 5 minuten in de vorm afkoelen en stort hem dan op een rooster. 
Je kunt de cake zowel warm als op kamertemperatuur serveren. 
Goed verpakt blijft de cake enkele dagen goed. 
Kan ook prima ingevroren worden. 
 
Siebo 
 
                   Fitness in de Swingel 
 
Op 12 december was er open huis bij de fitness in de Swingel. Veel bezoekers bleken 
erg enthousiast te zijn ten aanzien wat werd geboden op het gebied van de 
mogelijkheden van cardio- en krachttraining. Huisarts Lewin opende de fitnessruimte 
rond een uur of 10 door actief te zijn op de fitnessapparatuur. 
Een 60-tal enthousiaste bezoekers schreven zich in als lid en deelnemer aan de 
activiteiten voor het fitvaardigheidsbewijs. 
Helaas vielen alle plannen tot uitvoering in het water door de ingestelde lockdown. Wij 
hopen dat we  zo snel mogelijk de gelegenheid krijgen om de fitnessactiviteiten weer op 
te starten. Volg daar voor de website van de Swingel. 
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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

 

Mounleane 2-4
9241 HA  Wijnjewoude
Tel.: 0516 - 48 12 61
Fax: 0516 - 48 13 97

GFHGFH

www.gfh.nl
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                    Werkgroep Kom erbij 
 
 
 

De omgeving van de mens is de medemens. 
J. Deelder 

 
2021 
Als u dit leest, staan we alweer met beide benen in het nieuwe jaar. Vanaf deze plek 
wensen wij, Marion, Anja, Marjan, Klaasje, Geesje, Trijntje, Gré, Grietje, Jelle, Leny, 
Grietje, Auckjen, Lydia en Alie, alle vrijwilligers van Kom erbij, u dan ook een gelukkig 
Nieuwjaar vol warmte, liefde en voorspoed, met de hoop dat we samen naar een tijd 
kunnen zonder een virus dat ons in alle opzichten besluipt. 
 
Samen Wijnjewoude 
Vanaf deze plek wil ik u meenemen in het proces naar meer verbinding en 
saamhorigheid, naar SamenWijnjewoude. 
De Kerstattentie voor heel oude, zieke en eenzame dorpsgenoten was een initiatief dat 
al lang bestond vanuit de Gereformeerde Kerk Wijnjewoude Hemrik, Kom erbij deed iets 
dergelijks in de vorm van een kerstkaart met een mooie wens. Natuurlijk worden daarbij 
ook de mensen die een geliefde moesten missen of een andere tegenslag moesten 
verwerken dat jaar, niet vergeten. We hadden dus hetzelfde doel voor ogen en besloten 
vorig jaar de handen ineen te slaan. Het werd de alom bekende Amaryllisbol die 
rondging. 
 
Al snel in dit bizarre Coronajaar besloten we maandelijks bij onze speciale groep 
dorpsgenoten langs te gaan met een kleinigheid en mooie woorden, op gepaste afstand 
natuurlijk. Gelukkig schoven Plaatselijk Belang, de Hervormde Gemeente en het 
Dorpssteunpunt ook aan en hadden we een geheel dorpsbreed gedragen initiatief 
bereikt, SamenWijnjewoude. We deden dat met elkaar en voor Kerst hebben we het 
weer met elkaar gedaan. 
 
Omdat Zorgboerderij De Twa Bûken bekend staat om haar prachtige maaksels, 
ontstond al snel een mooi idee. Hun bijdrage kwam samen met een lekkernij van 
Bakkerij Van der Molen, die ons dit afgelopen jaar al vele malen heeft gesteund met 
baksels voor minder. De mooie woorden worden en werden door onze dorpsdrukker 
Frans Pool op een kaartje gedrukt. Het geheel wat in de week voor kerst is rond 
gegaan, is dankzij de handen van de lieve mensen van de dagbesteding -die Ken en 
Janny runnen- én een bijdrage uit het Dorpsbudget mogelijk gemaakt. 
We deden en doen het nog steeds samen. 
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Tips als je (over)last hebt van je buren: 
• Krop je gevoelens van ergernis, frustratie en woede niet zolang op totdat de bom 

barst op een verkeerd moment. Dan bestaat de kans dat je de buren niet meer 
kan zien of luchten of ze de huid vol scheldt. 

• Bel niet aan op het moment dat het je hoog zit, maar ga naar je buren wanneer 
je bent afgekoeld en je denkt dat het voor je buren een geschikt moment zal zijn. 

• Bedenk eerst wat je wil vertellen. Dit gaat over waar je precies last van hebt en 
vooral ook over de gevolgen die de situatie voor jou  heeft. Bijvoorbeeld dat je 
niet goed meer slaapt, je nerveus voelt of je niet meer kunt concentreren. Door 
te vertellen wat er zo lastig is voor jou, kunnen je buren jou beter begrijpen en 
dat maakt de kans groter dat ze begrip tonen en bereid zijn naar je te luisteren.  

• Bel aan en blijf rustig. Vertel dat je graag wilt praten over een kwestie en vraag 
wanneer dat binnenkort kan, op een moment dat jullie allebei de tijd en rust 
hebben voor dat gesprek. 

• Luister ook naar hun kant van het verhaal, hoe moeilijk dit ook kan zijn. Neem 
serieus wat ze vertellen. Een ander kan de situatie nu eenmaal heel anders 
beleven en andere zorgen en behoeften hebben dan je zelf. 

• Blijf niet hangen in wie de schuld is of wie gelijk heeft. Zoek samen naar 
mogelijke oplossingen, manieren om de situatie voor jullie allebei te verbeteren.  

• Kom niet meteen zelf met ‘de beste’ oplossing. Laat de ander er ook even over 
nadenken. Dat geeft hem of haar de ruimte om zelf met een oplossing te komen. 

• Maak duidelijke afspraken met elkaar. Lukt het niet meteen, stel dan voor om er 
allebei over na te denken en binnenkort opnieuw met elkaar te praten. Spreek 
meteen een tijdstip daarvoor af. 

• Wat ook het resultaat van je gesprek is: blijf rustig en zeg vriendelijk gedag. 
• Kom je er samen niet uit, laat de ergernis dan niet verder oplopen en neem 

contact op met Buurtbemiddeling: buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl 06-
54350855. 

Nieuws van De Wâldploech Waskemar 
 
Helaas heeft de Wâldploech besloten in maart 2021 niet met een toneelstuk te komen. 
Het is met alle beperkingen die worden opgelegd onmogelijk om een toneelstuk op de 
planken te brengen en we willen toch het liefst ook voor volle zalen spelen. Wij zullen dit 
jaar dan ook niet bij u langskomen om contributie te innen of bedrijven te vragen om te 
sponsoren.  
Wij hopen dat de corona snel voorbij gaat zodat we zeker in 2022 weer voor volle zalen 
mogen spelen. 
Namens de spelers en bestuur van “Toanielferiening de Wâldploech” Waskemeer 
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Nieuws van ODV 
 
Beste leden en dorpsgenoten, 
 
We hebben 2020 inmiddels achter ons gelaten en zijn 
voorzichtig begonnen aan het nieuwe jaar. Een jaar waarin we 
hopelijk weer het ‘oude normaal’ gaan oppakken. Ikzelf mis 
toch wel de voor ons zo gewone dingen. Lekker trainen en een 
wedstrijd spelen, samen met de andere jongens/meisjes. Het 
eenvoudige blijkt zo waardevol op het moment dat het er niet 
meer is. We hopen de draad snel weer op te kunnen pakken nu het vaccin er is. Laten 
we er het beste van hopen. 
 
Competities 
Het afgelopen jaar was ook een apart jaar voor de club, de vorige competitie is niet 
afgemaakt en de nieuwe competitie is nauwelijks begonnen. Gelukkig hebben we nog 
even lekker kunnen trainen met elkaar, eerst gewoon en later in groepjes van 4 voor de 
senioren, en voor de jeugd kon er nog lange tijd (gelukkig) gewoon getraind worden. 
 
Trainer ODV-1 
We zijn erg blij dat Jeroen van Wijk nog een jaartje bij ons blijft. Zijn positiviteit, manier 
van omgaan met de spelers en manier van voetballen past heel goed bij onze club. We 
hopen dan ook nog veel plezier met elkaar te beleven. 
 
Oproep jubileumboek 
In augustus bestaat onze club 100 jaar. We willen verschillende activiteiten organiseren, 
maar plannen is momenteel erg lastig. We gaan kijken wanneer we weer los kunnen en 
hoe we dat dan gaan doen. Ondertussen zijn we voor het jubileumboek op zoek naar 
fotomateriaal van de afgelopen 25 jaar bij ODV. We willen namelijk het bestaande 
materiaal (1921-1996) aanvullen, ter uitbreiding op de eerste 75 jaar. Bij voldoende 
materiaal (foto’s, verhalen en anekdotes) kan er eventueel een historisch overzicht 
worden gemaakt. Heeft u foto's? We zouden deze graag ontvangen, inclusief het 
jaartal waarop ze genomen zijn en de namen van de mensen op de foto's. Het mogen 
ook gedrukte foto's zijn, Durk van der Veen (Merkebuorren 127) scant ze in en geeft ze 
weer aan u terug. Alvast heel erg bedankt voor het aanleveren! 
 

Nieuwe kleedboxen 
De bouw van de kleedkamers gaat 
gestaag door. We zijn de klusploeg erg 
dankbaar voor hun inzet, en hopen dat 
we er snel gebruik van kunnen maken. 
Meer foto’s van de voortgang staan op 
www.vvodv.nl.  
 
We wensen u allen een gezond en 
gelukkig 2021, en hopen elkaar snel 
weer te treffen binnen of buiten de lijnen 
van het voetbalveld. 
 
Wilmar Rohaan, namens bestuur ODV 
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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

 www.prikkedaem.nl 
Finne 5, 9241 WE Wijnjewoude

06 11 18 20 06                        
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Volkstuinen Complex Boerestreek 
 

Hoelang bestaat het complex en hoeveel tuinen zijn er? 
Ons tuinencomplex is nog jong, we zijn in 2012 opgericht en in 2013 van start gegaan. 
Met ongeveer acht tuinders. 
 
Ik las een artikel over tuinen voor minima.  
Is dat nog steeds zo? Dat klopt, maar we hebben hier al jaren geen aanmeldingen meer 
voor gehad. Dus momenteel is er niemand, die van die regeling gebruik maakt. Dit is 
nog wel steeds mogelijk. 
 
Ik zag geen huisjes op het complex. Is het alleen moestuin? Welke regels zijn er? 
Dat klopt, bij de oprichting hebben de bewoners wiens tuin aan ons complex grenst  
aangegeven, geen beperking te willen hebben in hun uitzicht. Dit is het compromis wat 
is gesloten. Daarnaast wonen wij zo vrij en met ruimte in ons dorpje, dat we geen 
behoefte hebben aan tuinhuisjes. We missen het niet. 
 
Hoe wordt de vereniging bestuurd? 
We zijn een formele vereniging die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat als 
VTC (volkstuinencomplex) de Boerestreek. Dit is de naam van de straat in de 
volksmond. We hebben dus een klein bestuur, bestaande uit een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. Er is eens per jaar een vergadering, waarin we de 
zakelijke dingen bespreken en verantwoordelijkheid afleggen met betrekking tot de 
financiën en een dag afspreken voor onderhoud aan het complex. Iedereen helpt dan 
een dagdeel mee, met een kopje koffie en een lekkere gezamenlijke lunch.  
 
Het land huren we van een dorpsbewoner, Anne van der Veen. Hij heeft dit stuk land 
beschikbaar gesteld, omdat hij het niet gebruikt. Voor een kleine jaarlijkse huur per 
gehuurd perceel mogen we er gebruik van maken. We mogen daarin groeien, maar ook 
inkrimpen. 
 
Hoe zijn de tuinders met elkaar verbonden? 
De tuinders zijn verbonden door een wens om zelf verse groente te verbouwen en op te 
eten. We zijn een klein clubje van tien personen met hier en daar een echtgeno(o)t(e) 
op de achtergrond.  
 
Is er veel animo voor? 
We zijn een tijdje iets groter geweest, tot een maximum van 17 percelen. Nu zijn er 13 
percelen bezet, we hebben dus een paar percelen beschikbaar voor nieuwe huurders. 
Het animo is al een paar jaar op hetzelfde niveau, dat zal ook niet echt veranderen, 
verwacht ik. Veel mensen hebben mogelijkheden om bij huis een tuin aan te leggen en 
dan is een moestuin niet nodig.  
 
Als je nog vragen hebt of meer wil weten, stuur dan je vraag even 
naar reginaridder@hotmail.com dan krijg je tijdig antwoord. 
 
Siebo  
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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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(niet)-schakers opgelet! 
 

De film ‘Queen’s Gambit’ heeft veel losgemaakt 
 
Op Netflix heeft de miniserie ‘Queen’s Gambit’ kijkrecords gebroken. De film over een 
jong meisje (Beth Harmon) die schaken leert van haar conciërge op school en daarna 
snel de top bereikt in een schaakwereld dat vooral een mannenwereld is. De film is juist 
zo boeiend omdat de weg naar die schaaktop vol valkuilen en vooroordelen zit. Een 
prachtig bewijs dat de voormalig Nederlandse grootmeester Jan-Hein Donner volkomen 
ongelijk had toen hij eens beweerde dat “Vrouwen kunnen niet schaken". 
 
De verkoop van schaakspellen gaat door het dak en niet alleen in Nederland maar over 
de hele wereld lijkt het. De ledenaantallen bij de schaakbond nemen ineens weer toe. 
Laten we hopen dat schaken weer een belangrijke plaats in gaat nemen in het 
onderhouden van de sociale contacten in deze tijd van de Corona pandemie. Met familie 
of vrienden thuis het schaakbord op tafel en de hersenen aan het werk zetten. 
 
Helaas zit schaakclub Bakkeveen (en omgeving), net als de meeste schaakclubs, op dit 
moment nog te wachten op een versoepeling van de regels met betrekking tot het 
Covid-19 virus. Hopelijk kunnen we in de eerste helft van komend jaar toch weer 
samenkomen om te schaken en de competitie weer op te starten.  
 
Nieuwe leden zijn van harte welkom en bij voldoende belangstelling kan er ook 
schaaktraining worden gegeven voor beginners die nu ook enthousiast zijn geworden 
door het ‘Queens Gambit’ en net zo willen worden als Beth Harmon. 
 
Zodra het kan spelen we weer in het gebouw de Driehoek, Merkebuorren 3 in 
Wijnjewoude. Uiteraard zal dan nog steeds worden gespeeld met in achtneming van de 
regels zoals die zijn opgesteld door het RIVM, de sportbond NOC-NSF en de Koninklijke 
Nederlandse Schaakbond. 
 
Voor meer informatie kunt u naar de website gaan: www.schaakclub-bakkeveen.nl of 
een email sturen naar info@schaakclub-bakkeveen.nl of direct contact opnemen met 
Jasper Zijlstra (06-23829269). 
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Fysiotherapie Goren

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

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

Afspraak zonder verwijzing mogelijk!

Jannes
&

Jenny

·Fysiotherapie (ook aan huis)

·Manuele therapie

·Nek-, schouder- en arm specialisatie

·Oefengroepen

·FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut)

·Medical Taping Concept
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Januari 

10 9.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 
 13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 

17 9.30 uur Weinterp Ds. M.F. van Binnendijk, Stadskanaal 
 13.45 uur Weinterp  Ds. H.C. Marchand, Groningen 

24 9.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voorbereiding 
HA 

 13.45 uur Weinterp Ds. J. den Admirant, Hoogeveen 
31 9.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Viering HA 

 13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voort- en 
dankzegging HA 

 
Februari 

7 9.30 uur Weinterp Ds. J. Snaterse Hoogeveen 
 13.45 uur Weinterp Ds. C.G. op 't Hof Nieuwe Pekela 

 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Januari 
10 9:30 uur ds. H. Engelsma   
17 9:30 uur da. I. de Rouwe, Ten Boer Vierdienst? 
24 9:30 uur ds. H. Engelsma  
31               9.30 uur       ds. J. v.d. Brink, Genderen  
    

 
Februari 
7 9:30 uur ds. H. Engelsma Vierdienst? 
    
    
    
    

 
  



32

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

Medisch pedicure
Manuele therapie
Voetreflexologie
Ook bij u thuis

Behandeling volgens afspraak
0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36
9241 GL  Wijnjewoude

Kinderen/jongeren met een beperking!!

- tijdelijk verblijf

- logeerhuis

- dagopvang

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

- dagbesteding voor jongeren 
die buiten  het werkcircuit vallen. 
 
Wij zijn op zoek naar eenvoudige 
werkzaamheden voor de dag 
besteding in de vorm van 
'tafel' werkzaamheden.

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

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

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

Drukken en printen met     
g voor ons klimaat!
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ddee  BBâânnHartelijk dank voor alle opdrachten 
die ik het afgelopen jaar mocht 

uitvoeren, de overweldigende vele 
bezoekers op de camperplaats 
en dat er steeds meer mensen 

pakketjes komen brengen en halen.

Na een bijzonder 2020 
waarin ons een spiegel 
voor werd gehouden en 

niet alles meer vanzelfsprekend was 
en alles kon, ga ik ervan uit dat ook 
in 2021 iedere dag de zon opkomt 

en de morgen wakker maakt.

OP HET EiND

www.drukkerijpool.nl  -  06 57 58 43 54  -  www.opheteind.nl


