
oov r d Wal
ib
jn

s
j

p
e

r
w

o
o

d 
u

s
d

k
e

jilednaaM

                              22 1144 22      00  jjaa 22  aa     rr iigg rraa aanngg uu  rr    bb    ee  ffNN     rr     ..     22 3355

ddee  BBâânn

OP HET EiND

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

Papier nodig?
                   Voor:  -een printer

- de kopieermachine

- om te knutselen

Verkrijgbaar 

op verschillende 

formaten, kleuren 

en gramsgewichten.

Opper Haudmare 2
9241 WD  Wijnjewoude

Open op werkdagen van  8:30 - 12:00 uur en van 13:00 - 17:00 uur



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

Op werkdagen open  
van 8:30 uur tot 12:00 uur 
van 13:00 tot 17:00 uur
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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 maart 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 27 februari 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 
 
 
 
 
Dat er zelfs geen agenda in de vorige Bân stond om activiteiten in ons dorp aan te 
kondigen, geeft wel aan dat we op een echt dieptepunt zitten wat het dorpsgebeuren 
betreft. Als redactie kunnen we momenteel ook niet bij elkaar komen zoals gebruikelijk. 
De techniek maakt het mogelijk dat we op afstand van elkaar toch een Bân kunnen 
produceren.  
Er wordt gevaccineerd en hopelijk geeft dat licht aan het eind van de tunnel. Het 
genoemde dieptepunt valt in het niet vergeleken bij wat er elders in ons landje gebeurt 
aan relschopperij en vernielingen aan vooral winkels. Wij kunnen ons gelukkig prijzen 
om te wonen in een dorp waar het verstand nog altijd vooroploopt. Het is nog even 
doorbijten. 
 
Veel leesplezier gewenst. 

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 

 
“Winters 

jannewaris” 
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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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Ambtelijk Overleg 
Afgelopen maand heeft PB het jaarlijkse Ambtelijk Overleg gehad met de gemeente. 
Uiteraard vond dit overleg digitaal plaats. Tijdens het Ambtelijk Overleg bespreken we 
met ambtenaren van de gemeente de uitvoering van gemaakte afspraken. 
 
Tijdens het afgelopen overleg is een 
aantal zaken aan de orde gekomen, 
waaronder de perkjes langs de 
Merkebuorren. De afgelopen jaren 
moesten de perken langs de 
Merkebuorren onderhouden worden 
door de aanwonenden. Vanaf 2021 zal 
het onderhoud door de gemeente 
worden gedaan. Er wordt nog gewerkt 
aan een beplantingsvoorstel en zodra 
dit klaar is zal deze met de verschillende 
buurtverenigingen worden besproken. 
 
Ook het oude tracé van de N381 is 
besproken. Doordat de bomen daar zijn 
geplant op een onderlaag van puin, zijn 
deze nu allemaal dood en heeft het 
geen zin om hier nieuwe bomen te 
planten. Vanuit het dorp is de suggestie 
gedaan om hier meerjarige kruiden en 
bloemen te planten om bijen en andere 
insecten aan te trekken. Dit is een 
ontzettend leuk voorstel waar ook veel 
sociaal maatschappelijke aspecten in 
zitten waar op dit moment de 
haalbaarheid van wordt bekeken. 
Verder zitten er nog veel projecten ‘in de 
pijplijn’, zoals ze dat zo mooi zeggen. Je 
hebt ze bijvoorbeeld wel zien staan, de 
nieuwe graskantkeien op de 
parkeerplaats aan de Tjerkereed. Deze 
geluidsarme keien zullen op korte 
termijn de huidige, lawaaierige variant, 

vervangen langs de Weinterp.  
 
Wij doen ons best jullie zoveel mogelijk 
op de hoogte te houden van alle 
projecten. Helaas is de communicatie 
vanuit de gemeente niet altijd optimaal, 
waardoor wij soms pas laat op de 
hoogte worden gebracht of de uitvoering 
niet plaats vindt op de vooraf 
aangegeven momenten. Om geen valse 
verwachtingen te scheppen zijn wij 
enigszins terughoudend met het delen 
van deze gegevens, maar het is goed 
om te weten dat PB de gemeente tot 
vervelens toe zal blijven herinneren aan 
de gemaakte afspraken. 
 
Gezond Wijnjewoude 
De werkgroep Gezond Wijnjewoude is 
druk bezig met het onderwerp Positieve 
Gezondheid. Laura Steringa is student 
aan de Hanze Hogeschool in Groningen 
en zal de werkgroep hierin 
ondersteunen. Zij stelt zich verderop in 
deze Bân aan jullie voor en hoopt op 
jullie reacties! 
 
Spreekuur 
Voorlopig zal er geen spreekuur 
plaatsvinden. Uiteraard is PB altijd 
bereikbaar en ben je via onderstaande 
gegevens altijd welkom voor vragen of 
opmerkingen. 
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Introductie werkgroep Positieve Gezondheid van 
Plaatselijk Belang Wijnjewoude 

 
 
Wie 
Mijn naam is Laura Steringa en ik ben 
22 jaar oud. Ik ben geboren en getogen 
in Leeuwarden en woon momenteel in 
Groningen. Ik ben student aan de 
Hanzehogeschool en ik doe een 
opdracht voor Plaatselijk Belang in 
Wijnjewoude. Dit doe ik samen met 
Geert van der Sluis, Aline Stroetinga, 
Tineke Dreijer en Silvana Broersma. 
Plaatselijk Belang heeft gezondheid van 
de inwoners van Wijnjewoude als 
aandachtspunt meegenomen in hun 
programma en hier ga ik mee aan de 
slag. 
 

 
 
Wat 
Wij willen u ondersteunen om uw 
gezondheid te versterken en zodoende 
ziekten te voorkomen. Mijn opdracht 
heeft als doel om te kijken hoe we de 
woon- en leefomgeving van de inwoners 
van Wijnjewoude meer kunnen 
gebruiken om uw gezondheid te kunnen 
versterken. Daarom is het belangrijk om 
een beeld te krijgen wat u verstaat 
onder gezondheid en om uw wensen en 
behoeften boven tafel te krijgen. Wij 

vinden het heel belangrijk dat u kan 
meedenken én meebeslissen en willen 
u daarom vanaf het begin meenemen in 
het proces.  
 
Waarom 
Als u meer verantwoordelijkheid neemt 
over het versterken van uw gezondheid, 
denken we dat u minder snel zorg in 
hoeft te schakelen. Door met ons mee 
te denken, kunt u een actieve bijdrage 
leveren hoe u vindt hoe Wijnjewoude 
eruit moet komen te zien om uw 
gezondheid te versterken. Ik hoop dat ik 
u op deze manier enthousiast maak om 
met ons hierover in gesprek te gaan.  
 
Hoe 
Ik zou u graag willen uitnodigen om met 
ons over Wijnjewoude in gesprek te 
gaan. Dit kan al door ideeën te e-mailen 
of door met ons een wandeling 
(coronaproof) door het bosrijke 
Wijnjewoude te maken. Interesse? Geef 
het door via: 

 
 l.j.steringa@st.hanze.nl 

LinkedIn: Laura Steringa 
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WEN Stap voor Stap 
Plannen voor Proeftuin ter beoordeling naar gemeente 
De afgelopen tijd heeft WEN, samen met de gemeente, hard 
gewerkt aan een samenwerkingsoveréénkomst WEN-
gemeente en aan concept plannen voor uitvoering van het 
Programma Aardgasvrije Wijken: de Proeftuin. Het is nu aan 
de gemeente om deze plannen te toetsen. Niet alleen aan 
de eigen gemeentelijke kaders maar ook aan de 
randvoorwaarden van het Programma Aardgasvrije Wijken. 
De Plannen van Aanpak beschrijven op welke manier we de doelstelling van de 
Wijnjewoudster Proeftuin, een energieneutrale toekomst voor het dorp, kunnen halen. 
Medio maart zullen deze in de Algemene Ledenvergadering van WEN besproken 
worden en begin april krijgen alle bewoners bericht.  
 
Besparen  
Hoe minder energie we gebruiken, hoe minder we duurzaam hoeven op te wekken. Dat 
is voor Wijnjewoude geen nieuws meer. In het energieplan uit 2018 is berekend dat over 
het hele dorp gezien een besparing van 45% op het gasverbruik nodig en haalbaar is. 
Dan kunnen met lokaal opgewekt groen gas de huizen in Wijnjewoude verwarmd 
worden. 
 
Als we ons bewuster worden van de 
besparingsmogelijkheden in de keuzes, 
die we maken in ons dagelijks leven en 
wanneer we goed gaan isoleren kunnen 
we dat samen voor elkaar krijgen. En 
het scheelt flink op je energierekening.  
 
Groengas opwekken met lokale 
rundveemest 
We kunnen straks in de resterende 
warmtebehoefte voorzien door gebruik 
te maken van de mest van onze eigen 
veehouderijen. Via collectieve vergisting 
produceren we dan groengas. Dat heeft 
dezelfde kwaliteit als aardgas en kan 
daarom zo de gasleiding in. 
De boeren krijgen er een belangrijke rol 
bij als energieleverancier doordat zij hun 
mest voor vergisting aan het dorp 
uitlenen. Daarna gaat de vergiste mest 
gewoon over het land. Het levert de 
veehouders nog een beetje extra 
inkomen op, maar het vermindert ook 
flink de emissie van broeikasgassen uit 
de stal. Bovendien vormt deze 
verwerking een prachtig staaltje 
kringloop landbouw. 
 

Alle Wijnjewoudsters profiteren van 
deze lokale energietransitie. En uit de 
uitkomsten van de werkgroep 
Leefbaarheid blijkt, dat dit kan zonder 
overlast voor de omwonenden, als alle 
technieken goed worden toegepast. 
WEN gaat hier overigens nog extra 
onderzoek naar doen, omdat we niets 
over het hoofd willen zien. We worden 
een groen dorp waar het goed wonen is 
en samen dragen we bij aan een 
duurzame toekomst voor onze kinderen.  
 
In Wijnjewoude valt veel te leren 
Het is niet voor niets dat Wijnjewoude is 
geselecteerd als Proeftuin voor 
aardgasvrij wonen. Verschillende 
gemeenten en de nationale overheid 
kijken met leergierige blikken naar ons 
burgerinitiatief, onze besparingsplannen 
en onze groengas plannen. En dat is 
terecht. We gaan in ons dorp met z’n 
allen een heel bijzonder avontuur aan. 
Er valt heel veel te leren over wat werkt 
en wat niet. En daarbij helpt ons de 
overheid met een miljoenen 
Proeftuinbijdrage.
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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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Stimuleringsbijdrage voor alle huizen en bedrijfspanden 
De Proeftuin geldt voor 8 jaar, dus tot en met 2028. WEN stelt voor om deze looptijd in 
twee periodes op te splitsen. De eerste ronde gaat naar verwachting in de week van 1 
april van start. En dat is geen grap! 
 
Vanaf dat moment kunnen alle 
eigenaren van woningen en/of bedrijven 
een stimuleringsbijdrage aanvragen 
voor het isoleren van hun woning of 
voor de aanschaf van energiezuinige 
systemen, apparaten, ledverlichting etc. 
Het voorstel van WEN is om voor elke 
woning €2000,- beschikbaar te stellen 
om goeie besparingsplannen van de 
bewoners te realiseren. De nadere 
details worden voor 1 april verder 
uitgewerkt, zie hiervoor de rubriek 
‘Vragen en Antwoorden’ op onze site. 
Stel je vragen vooral en meld ook je 
ideeën en suggesties, dat helpt ons ook 
bij de verdere uitwerking.  

Voor wat betreft de huurwoningen, de 
meeste zijn van Elkien, wil WEN een 
werkgroep van huurders samenstellen, 
die plannen uit gaat werken voor de 
huurders en de verhuurders. Onze 
projectleider Henk Deinum wil zijn 
deskundigheid inzetten om met elkaar 
tot goede voorstellen te komen, waarbij 
de stimuleringsbijdrage zowel voordelig 
is voor de huurder als de verhuurder. Er 
is al een eerste afspraak met Elkien 
gepland. Mochten er huurders zijn, die 
mee willen denken, meld je aan via de 
website of bel één van de 
bestuursleden.  

 
Na de opening van de Proeftuin kan elke bewoner in postcode gebied 9241 een 
stimulerings-subsidie aanvragen. Als er een voorkeur is om samen met anderen 
plannen te maken kan dat ook, want WEN wil alle buurten afzonderlijk benaderen. 
Binnenkort nemen we daarover contact op met de besturen van de buurtverenigingen 
en/of met mensen, die enthousiast zijn om in hun buurt een voortrekkersrol te vervullen. 
In mei kan de eerste buurt aan bod komen en daarna met tussenpozen van 4 tot 6 
weken steeds een volgende. 
 
 

Junior Energiecoach: een energiespel voor 
gezinnen om energie en geld te besparen 

 
Woont u in de gemeente Opsterland en heeft u 
kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar? Dan kunt u in 
februari meedoen met een leuk (en gratis!) 
energiespel: Junior Energiecoach. Ga bijvoorbeeld 
op lampenjacht of doe mee aan leuke challenges en 
winacties.  

 
Wilt u meer weten over dit spel of u gelijk 
aanmelden? Kijk dan op 
www.juniorenergiecoach.nl.  
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Medisch Pedicure  
M.G.A. de Bruin  
Te Nijenhuiswei  27  
9241 EA Wijnjewoude  

M -  06 29 21 14 70 

VVooeettvveerrzzoorrggiinngg  

Maarriijjkkee  

L i d  v a n  P r o V o e t  

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 Jappie. Jappie en ik kennen elkaar al 
jaren, we zijn collega’s en op 1 mei 2021 al 25 jaar.  
Jappie bedankt voor de pen. Ik ben Gerrit van der Leeuw en ik ben 
58 jaar. Ik woon aan de Tolleane 2 in Wijnjewoude met mijn vrouw 
Marlene van der Werff. Wij hebben twee dochters; Ineke en Tineke, 
die al een tijdje het huis uit zijn, en drie kleindochters. 
 
Ik ben geboren in Nij Beets en 
opgegroeid in Donkerbroek, waar ik acht 
jaar gewoond heb. Ik ben op mijn 14de 
in Wijnjewoude komen wonen wat eerst 
wel even wennen was. We zijn eerst op 
de Te Nijenhuiswei gaan wonen daarna 
de Molenlaan, Russchenreed, en vanaf 
2000 de Tolleane. Ik ben hier op voetbal 
gegaan en speelde jarenlang volleybal. 
Wat één van de redenen is waarom wij 
hier nog steeds wonen is de prachtige 
natuurlijke omgeving. Wij mogen graag 
wandelen, samen met onze 
wolfshonden in de bossen hier in de 
natuur. Als je hier wat langer woont 
vergeet je wel eens hoe mooi de 
omgeving is in Wijnjewoude. 
 
Ik ben werkzaam te Surhuisterveen bij 
Lasmotec BV waar ik al bijna 30 Jaar 

mede-eigenaar van 
ben. We zijn met z’n tweeën begonnen 
in 1991 en uitgegroeid van twee naar 
zeventig medewerkers. Wij werken veel 
in de zuivelindustrie b.v. Friesland 
Campina of een DOC in Hoogeveen. 
Ons werkgebied is internationaal, dit 
kan overal in de wereld zijn. Overdag 
ben ik de aanvoerder van de Lasmotec-
ploeg wat een afwisselende baan is. 
Mijn werk is te vergelijken met een 
voetbalcoach die samen met zijn ploeg 
een team vormt. 
 
Marlene werkt als Maatschappelijk 
Werker bij Koninklijke Visio in 
Leeuwarden. Mijn hobby’s zijn klussen 
in en om huis, edelsmeden, wandelen 
met de honden en industrieel 
ontwerpen. 

 
Ik geef de pen graag door aan Jelle Bakker, mijn oud trainer van volleybal. 
  

www.dejongautos.net

APK Onderhoud  Occasions .

Tolleane 12

9241 WH Wijnjewoude

0643997171
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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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Nieuws van ODV 
 
Jubileumfeest: save-the-date! 
Voetbalvereniging ODV viert dit jaar haar 100-jarig bestaan en 
dat gaan we zo uitgebreid mogelijk vieren. Dat wil zeggen: we 
doen er alles aan om zoveel mogelijk feestelijke activiteiten te 
organiseren voor zover de Coronamaatregelen dat toelaten.  
 
De komende tijd zullen we steeds 
nieuwe data bekend maken waarop iets 
wordt georganiseerd, in de hoop dat 
alles natuurlijk op die datum ook echt 
door kan gaan. De eerste belangrijke 
datum die we met jullie willen delen is 
die van het jubileumfeest op zaterdag 
21 augustus. Het feest zal bijna de hele 
dag duren en er wordt iets 
georganiseerd voor jong en oud, 
bestaande leden en oud-leden. Houd de 
komende tijd de website, Facebook en 
de Bân in de gaten voor meer 
informatie. 
 
Iedereen nieuwe kleding ter ere van 
het jubileum 
We willen er een jubileum van maken 
om nooit te vergeten. Om iedereen een 
tastbaar aandenken te geven, krijgen 
alle leden (en mensen die iets voor de 
club doen) van ons een kledingstuk met 
daarop het 100-jarig embleem. Voor de 

spelende 
leden zal dit 
bijvoorbeeld een sportieve trui worden, 
voor de leden van de klusploeg iets 
anders nuttigs. De komende tijd gaan 
we inventariseren in welke maten er 
besteld moeten worden. Alle maten 
moeten uiterlijk 20 februari bekend zijn 
en eind maart kan de kleding worden 
opgehaald in de kantine. 
 
Jeugd t/m 17 jaar traint weer 
Bij ingang van de tweede lock-down in 
december zijn alle trainingen geschrapt, 
maar inmiddels is alle jeugd tot en met 
17 jaar (alle teams onder JO19) weer 
aan het trainen. We hopen natuurlijk dat 
ook de andere teams binnenkort weer 
het veld op mogen om op zijn minst te 
kunnen trainen. Helaas zijn we hierbij, 
net als alle andere sportclubs, 
afhankelijk van de regels.

 
 
 
 
 

Nieuws van het dorpsfeest… 
 
Dit jaar zou het jaar worden van een jubileumfeest inclusief een feestelijke optocht ter 
gelegenheid van 25 jaar dorpsfeest. We kunnen er heel lang omheen draaien, maar in 
de huidige omstandigheden is het organiseren en het houden van een dorpsfeest niet 
mogelijk. De vooruitzichten voor komende zomer zien er niet uit om een groot feest te 
kunnen organiseren. Met elkaar is er besloten dat het dorpsfeest dit jaar daarom niet 
door kan gaan. Helaas, maar natuurlijk staat de gezondheid van al onze dorpsgenoten 
voorop. We hopen dat we in de toekomst weer een mooi feest kunnen organiseren met 
en voor elkaar.  
 
Voor nu kunnen we alleen maar zeggen: blijf gezond, zorg voor elkaar en geniet van de 
kleine dingen! 
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Prikbord 
 

Lieve mensen, 
 
Bedankt voor al jullie kaarten, 

attenties, telefoontjes en bezoekjes die 
ik heb mogen ontvangen nadat ik mijn 
schouder had gebroken door een val. 
 
Warme groet van Anje Wijngaarden 
 
 

 Volop kalfsvlees te krijgen in 
verschillende pakketten. Vlees 
rechtstreeks bij de boer vandaan. 

 
Anne-lys Herder 
Weinterp 78 
06-30774601 
 

Jeu de boules 
  
Het is ons een vraag, wie toch 

steeds onze baan vernielt? Iedere keer 
als wij hier komen, zitten er diepe 
sporen in, hetzij van een fiets of een 
stok. Mochten ouders hier iets van 
weten, spreek a.u.b. uw kind hierop 
aan. Het is zo lastig dat wij, voordat wij 
kunnen boulen, eerst alles weer in 
gereedheid moeten brengen. 
  
De trouwe jeu de boulers 
 

 Een tafel vol kaartjes en ondanks 
de beperkingen toch een 
waardevol afscheid en uitvaart 

van  
         onze broer en zwager 
 

Reinder   
                        
Allen van harte bedankt die daaraan op 
wat van manier dan ook hebben 
bijgedragen. Ook namens mijn zwager 
Koop en zus Gjilke. 

 
Durk 

 
 

Als het dan toch winter wordt… 
 
Als Piet Paulusma gelijk heeft, zitten we bij het uitkomen van de Bân in de winter. Hopelijk 
kunnen de kinderen naar de ijsbaan, of krabbelen op een vertrouwd slootje. Het zou een 
welkome afwisseling zijn in deze saaie periode. Maar pas op; Corona lacht misschien in zijn 
vuistje. Stel dat er ook nog een pak sneeuw valt, dan willen wij als redactie jullie uitdagen 
voor het maken van mooie sneeuwpoppen of andere figuren zoals ijsberen, konijnen, een 
buizerd of een engeltje… verzin het maar. Maak er ook een foto van. De jeugd heeft een 
doel en de ouderen iets om te bekijken. Dus iedereen blij. Een voorwaarde is wel dat het  
zichtbaar is vanaf de openbare weg. Een datum valt hier voor niet te plannen, maar als de 
gelegenheid zich voordoet, pak hem aan en doe mee! De redactie komt kijken. 
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Uitvaartvereniging “Eert De Doden” 
 
 
Wat je moet weten als je lid bent van Begrafenisvereniging “Eert De Doden”: 
▪ Ouders: geef de geboorte van je kind door aan de penningmeester! Kinderen tot 18 

jaar zijn gratis lid, mits ze zijn aangemeld bij de vereniging. 
▪ Geef adreswijziging en wijziging e-mailadres door! 
▪ Wijzigingen bankrekening graag doorgeven in verband met automatische 

afschrijving. 
 
Dit kan via: 
▪ e-mail: eertdedoden@uitvaartverenigingenopsterland.nl  
▪ website: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl zie ook voor verdere informatie. 
▪ telefonisch: 0516-481880 (mevrouw G. v.d. Wier, penningmeester). 
 
Mocht u met een sterfgeval te maken hebben, dan kunt u het beste contact opnemen 
met onze uitvaartverzorger Van der Zwaag, Oranjewoud, tel. 0513-622339. Hij zal de 
uitvaart samen met u regelen. Graag het overlijden ook doorgeven aan de 
penningmeester van de vereniging in verband met de financiële afwikkeling. 
 
Belangrijk bericht: 
In deze vreemde corona-tijd lopen sommige activiteiten anders dan we gewend zijn.  
De Algemene Ledenvergadering (normaal in maart) wordt uitgesteld naar een latere 
datum dit jaar. Op de laatstgehouden ledenvergadering in oktober 2020 zijn de 
vernieuwde statuten door de vergadering aangenomen. Deze zijn te raadplegen op de 
website van de vereniging.  
 
Helaas is de lichtjesavond dit jaar ook niet doorgegaan. Hopelijk kunnen we in oktober 
dit jaar weer een lichtjesavond organiseren. 
 
De contributie van €17,50 per persoon zal rond 25 februari 2021 automatisch worden 
afgeschreven. Heeft u geen automatische incasso dan krijgt u een nota toegestuurd. 
 
De 18-jarigen: In verband met de aangescherpte maatregelingen van de coronaregels, 
kunnen wij je niet persoonlijk benaderen om te vragen of je zelfstandig lid wilt worden. 
Je ontvangt een leden/machtigingsformulier. Deze graag invullen en ondertekend 
terugsturen naar de penningmeester. 
 
 
Voorzitter: J. Miedema tel. 0516-481305        
Penningmeester: G. v.d. Wier-v.d. Meulen tel. 0516-481880 
Secretaris: T. v.d. Mei-Bouma tel. 0516-481284 
Leden: M. Jakobs tel. 0516-481444 
 H. v.d. Bij tel. 0516-481890 
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Nieuws van de werkgroep speeltuinen Wijnjewoude 
 
Ondanks de coronacrisis gaan de activiteiten van onze werkgroep gewoon door. Er is 
inmiddels een plan gemaakt voor de herinrichting van de bestaande speeltuinen + een 
inrichtingsplan voor de toekomstige speeltuin aan de Gentiaan. Het plan wordt 
binnenkort aan de gemeente gepresenteerd en we gaan aan de gang met het 
aanschrijven van fondsen om dit mooie plan te kunnen financieren.  
 
Poiesz Actie 
Daarnaast gaan we door met acties in 
het dorp. U heeft in een eerdere Bân 
kunnen lezen over de vossenjacht en de 
“beren-actie”” maar dan met sinterklaas/ 
pietjes/ rendieren en kerstmannen. Er 
waren nog veel meer ideeën maar 
helaas gooit de coronacrisis ook hier 
roet in het eten. We hadden de actie 

Poiesz-zegels-sparen namelijk gepland 
in december maar ophalen kon niet 
doorgaan. We hopen dat u nog wel voor 
ons aan het sparen blijft want op een 
nader te noemen tijdstip kunnen de 
zegels alsnog worden opgehaald. Ook 
kunnen ze nog steeds worden 
ingeleverd bij Inge, Welfingsstrjitte 14 en 
telefoonnummer: 06-40431749. 

 
 
 

 
 
Presenteren Plan 
We hopen de buurtbewoners op korte termijn onze plannen te kunnen laten zien. 
Natuurlijk krijgen de aanwonenden van de betreffende speeltuinen aan de Bremerheide, 
Te Nijenhuiswei, Noormanstrjitte en de Gentiaan als eerste de mogelijkheid om de 
plannen in te zien en hun reactie te geven. We zijn aan het bedenken hoe we dit op een 
leuke informerende manier kunnen presenteren binnen de bestande mogelijkheden. We 
komen hier zeker met een goed plan bij u op terug!  
 
Hartelijke groeten van de WSW. 
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Werkgroep Kom erbij 
 

Als niks meer vanzelfsprekend is, is alles weer bijzonder. 
 
Op zoek naar inspiratie 
Kwam ik een Fries gedicht van Eppie Dam tegen en vanaf toen 
zag ik zijn naam regelmatig, onder andere in de kolom van Wim Beekman in de LC. Die 
kolom ging over; Als het leven broos wordt. Broos, kwam veel voor in zijn kolom de 
afgelopen tijd. Hij vertelt er ook bij, dat er één houvast is…namelijk, dat het gekraakte 
riet niet verbroken zal worden en de vlammende vlaspit niet gedoofd.  
 
Oranje Fonds 
Hopelijk zijn er in Wijnjewoude veel ramen met de vlam, het symbool van 
warmhartigheid. Het betekent: ik draag een ander een warm hart toe. Iedereen kan de 
raamsticker gratis aanvragen bij het Oranje Fonds, een prachtige organisatie, want dit 

fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Hun steun 
bestaat uit geld, tijd, kennis en aandacht. Hun motto, als we er allemaal 
voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor. Met de vlam kunnen we aan 
elkaar laten zien dat niemand er alleen voor hoeft te staan. Begin jij een 
verbindend vuurtje? Draag de vlam dan zichtbaar uit. Op je raam of waar je 
het dan ook maar passend vindt. Niet voor het Oranje Fonds, maar voor 
iedereen in ons land en vooral natuurlijk in Wijnjewoude.  

 
De Duofiets 
Dankzij allerlei mooie initiatieven in de vorm van fondsen, 
stichtingen en vooral de lieve mensen die de aanvragen 
verzorgen, beoordelen en bedragen toekennen, kan hij bijna 
aangeschaft worden. Natuurlijk was er al de bijna €400,- van de 
RaboClubSupport-actie, maar van de volgende berichten 
werden we ook heel blij: 
 
– Het Postcode Loterij Buurtfonds: Wij hebben de aanvraag voor jullie buurtproject 

'Aanschaf duo-fiets' aandachtig bekeken en we zijn blij jullie mee te delen dat deze 
is goedgekeurd. Wij maken een bedrag van € 2.500,- zo snel mogelijk over naar het 
opgegeven bankrekeningnummer.  

– De werkgroep Dorpsbudget heeft uw aanvraag voor een bijdrage aan uw project, 
Aanschaf duofiets besproken en positief beoordeeld. De werkgroep stelt maximaal 
€1000,- beschikbaar voor de activiteit die u gaat organiseren vanuit Kom Erbij. 

 
Natuurlijk komt de rest van het geld wat we nodig hebben er ook, dus denkt u vast na 
over wie u meeneemt voor een ritje als het weer kan? 
 

Warm voordeurmoment 
In deze stille tijd waarin we elkaar weinig treffen, zijn we des te 
meer in elkaars gedachten wat kan leiden tot een kort 
bezoekje of een voordeurmoment. Laten we op pad gaan, met 
die benodigdheden voor zo een warm voordeurmoment.  
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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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Ons kun je bereiken via e-mailadres, komerbij@wijnjewoude.net, of natuurlijk 
telefonisch, Alie, tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 06-37552518.  
 
Ondertussen blijven we naar elkaar omkijken, en treffen we u onderweg natuurlijk graag 
op gepaste afstand. Please, stay safe!! Blijf gezond.  
 
Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman. 
 
 
 
 

De weg van de hoop 
 

Diep in onszelf dragen we hoop: 
als dat niet het geval is, 

is er geen hoop. 
 

Hoop is de kwaliteit van de ziel 
en hangt niet af 

van wat er in de wereld gebeurt. 
 

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien. 
Het is een gerichtheid van de geest. 

een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 

 
Hoop 

in deze diepe krachtige betekenis 
is niet hetzelfde als vreugde 

omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten 

voor wat succes heeft. 
 

Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 

niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 
 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme 
evenmin de overtuiging 

dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is 

afgezien van de afloop, 
het resultaat. 

 
Václav Havel 
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Hersenstichting collecteweek van  
huis-aan-huis naar online! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Van 1 t/m 6 februari vindt de 25e Hersenstichting collecteweek plaats. Vanwege de 
huidige situatie in Nederland door het coronavirus en de verlenging van de lock-down 
heeft de Hersenstichting besloten om nu niet huis-aan-huis te collecteren, maar de 
collecte volledig online te laten verlopen. De gezondheid van iedereen staat nu voorop.  
 
1 op de 4 mensen heeft een 
hersenaandoening. Een 
hersenaandoening, zoals een 
hersenbloeding, zet het leven op zijn 
kop. Van patiënten, maar óók van de 
mensen in hun omgeving. En waar de 
Hersenstichting zich echt zorgen om 
maakt: hersenaandoeningen zijn hard 
op weg de grootste ziekte van 
Nederland te worden.  
 
Ruim 4 miljoen mensen hebben een 
hersenaandoening, denk aan dementie, 
Parkinson, een beroerte, depressie of 
hersenletsel na een ongeluk. En het 
aantal mensen met een 
hersenaandoening zal tot 2040 explosief 
stijgen. Samen kunnen we het stoppen. 

De Hersenstichting zet alles op alles 
voor gezonde hersenen voor iedereen. 
We investeren in veelbelovende en 
baanbrekende oplossingen om 
hersenaandoeningen te voorkomen, af 
te remmen of te genezen. Alleen samen 
kunnen we het door een 
hersenaandoening veroorzaakte leed 
stoppen. Helpt u mee?  
 
Meehelpen kan door zelf online 
collectant te worden en een collectebus 
aan te maken of door een donatie te 
doen in de online collectebus van de 
Hersenstichting. 
https://hersenstichting.digicollect.nl/hers
enstichting-nederland.  

 
Meer informatie vindt u op www.hersenstichting.nl  
Ook is het mogelijk om een gift over te maken t.n.v. 
Hersenstichting in Den Haag: NL18 INGB 0000 000 860 
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Kinderopvang Esther 
 
Peutergroep  
Nu we geen kinderen in de peutergroep hebben, mailen we 
ouders ideeën om thuis te doen. De ideeën die je kan doen met 
alledaagse materialen zoals bijvoorbeeld kranten. 
 
Kranten 
Een krant of reclamefolders heeft bijna iedereen in huis. Een 
mooi materiaal om op verschillende manieren te gebruiken voor uw peuter. Met een 
krant kunnen diverse ontwikkelingen gestimuleerd worden. Hierbij een aantal ideeën:  
▪ In reepjes scheuren 
▪ Propjes van maken 
▪ De reepjes papier of propjes kan je gebruiken 

om mee te verven 
▪ De reepjes en propjes kan je opplakken op 

papier 
▪ Propjes kan je proberen in een bak of mand te 

gooien 
▪ Je kan ze tellen 
▪ Reepjes papier kan je op volgorde leggen van 

kort naar lang, breed naar dun enzovoort. 
 

 
BSO 
De BSO is alleen open voor noodopvang. We hebben hierdoor 
niet veel kinderen. Om wel contact met elkaar te blijven 
houden, sturen we wekelijks ideeën om thuis te kunnen doen 
zoals bijvoorbeeld: Voederrol voor de vogels. 
Wat heb je nodig? –wc-rol –een pot pindakaas –een snijplank 
of een bord –een touwtje.  
 
Steek het touwtje door het wc-rolletje. Spreidt wat vogelzaad 
uit op een snijplank of een bord. Smeer het toiletrolletje in met 
pindakaas. Rol nu het ingesmeerde rolletje door het vogelzaad 
en klaar is Kees! Hang dit rolletje met het touwtje vast aan een 
tak in de boom. Succes gegarandeerd, de vogels zijn helemaal 
weg van de pindakaas. 
 

 
Buitenleven  
Bij de kinderopvang zijn we dagelijks open voor 
noodopvang. Het is fijn om in deze tijd met elkaar 
een bijdrage te kunnen leveren. We vangen natuurlijk 
veel minder kinderen op, want ook wij moeten onze 
bijdrage leveren in de strijd tegen de Corona.  
 
  



20

 

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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We zijn begonnen aan het thema: “Puur natuur winter”. In 
dit thema gaan we met de kinderen allerlei facetten van de 
winter bekijken en onderzoeken. Sneeuw en ijs, koud en 
warm; mooie onderwerpen om mee bezig te zijn. Geen 
sneeuw buiten? Wij gebruiken binnen scheerschuim met 
maïzena. Het is weliswaar niet koud maar de kinderen 
ervaren wel de structuur van sneeuw.  
 
Na een nachtje vorst gaan we op zoek naar ijs. Samen 
voelen en kijken. Verwonderd zijn dat een blaadje is 
vastgevroren. Dat je een stukje ijs kan vasthouden. 
In de natuur groeien ook nu nog planten. We hebben met 

elkaar een 
spruitkool 
bekeken. 
Allemaal 
kleine 
kooltjes 
aan een 
stengel. Na de hele plant gevoeld, 
geroken en gekeken te hebben. 
Hebben we deze nagetekend, ieder op 
zijn of haar manier. 
 

 
 
 
 
 

Autopuzzeltocht in de voorjaarsvakantie! 
 
Aangezien we nog steeds in de lockdown zitten, kunnen we er in de vakantie niet op uit. 
Daarom hebben wij voor in de voorjaarsvakantie een leuke, coronaproof activiteit 
opgezet. Van 22 februari tot en met 28 februari is het mogelijk om een puzzeltocht te 
rijden in de omgeving van Wijnjewoude. 
 
Geef je op met je gezin en win leuke prijzen. U kunt zich 
opgeven via geef.ws/puzzeltochtww, de prijs per auto is 
€10,-. U krijgt een formulier opgestuurd met de puzzels en 
de routes. U heeft zelf de mogelijkheid om te kiezen 
wanneer u de tocht rijdt in de voorjaarsvakantie. De 
antwoorden kunnen worden ingeleverd tot en met 1 maart, 
bij het adres wat u krijgt toegestuurd na opgave. Als u nog 
vragen heeft kunt u een mail sturen naar 
ws.wijnjewoude@gmail.com of stuur een bericht via onze 
facebook pagina (@worldservantsww). 
 
P.S Het is belangrijk dat er bij opgave rekening wordt 
gehouden met de huidige maatregelen rondom COVID-19. 
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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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De happy stones! Wie heeft ze al gezien? 
 
Oorspronkelijk komt het uit Amerika en is het al een aantal 
jaren aan de gang, maar momenteel heel erg actueel. Zelf 
werd ik erop geattendeerd door mijn schoonmoeder die op 
Terschelling woont, daar is het een grote rage, al sinds de 
eerste lockdown. 
 
Mensen een geluksmomentje bezorgen, dat is het 
voornaamste doel van de happy stones. Het is een steen 
die beschilderd is en die de maker ergens neerlegt, om de 
vinder blij te maken. De vinder kan de steen dan 
meenemen naar huis om te bewaren, maar het leukste is 
natuurlijk als de steen weer op een nieuwe plek 
neergelegd wordt zodat iemand anders ook een 
geluksmomentje heeft. En nog leuker als mensen zelf ook 
stenen gaan maken en neerleggen.  
 

Facebookpagina Keitof 9241 
Samen met Rosan heb ik een Facebookpagina “Keitof 9241” 
aangemaakt om de creaties en reacties te kunnen delen. We 
zouden het leuk vinden als meer mensen stenen gaan maken 
en op de Facebookpagina aanmelden.   
 
Verzamelpunt mooie stenen? 
Bij deze ook gelijk een oproep, wie heeft er mooie stenen, die 
beschilderd mogen worden? Zet een berichtje op Facebook. 
Of een berichtje naar mij mag ook, dan zorg ik dat er een 
verzamelpunt komt. Inge de Vries, tel.: 06-40431749. 

 
Hoe maak je een happy stone?  
1. Zoek een mooie kiezelsteen.  
2. Beschilder deze met verfstiften/acrylstiften, maar plak er niks op (dus geen kraaltjes, 

diamantjes of andere extra versierselen).  
3. Markeer de steen. Bijvoorbeeld met de naam van een Facebookgroep of een 

postcode, zodat als de steen gaat zwerven de vinder weet waar deze oorspronkelijk 
vandaan komt.  

4. Lak de steen af als de verf droog is.  
5. Zoek een goed plekje, waar je de steen wel kan zien, en hou daarbij respect voor de 

natuur.  
 
Wij zijn benieuwd naar jullie creaties en zien deze graag terug op Keitof 9241! 
 
Groeten Inge en Rosan 
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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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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 
Soms krijg ik wel eens te horen “Siebo, jij bent dieetkok en ik wil eigenlijk wel wat 
afvallen; heb je een tip voor me?”. Mijn antwoord is dan steevast: “Ja hoor, begin met 
minder eten, kook minder en halveer ook dat borreltje (biertje) en hapje”. Na een maand 
ben jij, zeker weten, de eerste kilo’s kwijt. 
 
Een leuk en lekker recept om mee te 
beginnen. 
 
Kipovenschotel voor 4-5 personen 
 
Ingrediënten: 
▪ 1 kilo zoete aardappels 
▪ 500 gram kipfilet 
▪ 1 groene paprika, in blokjes 
▪ 1 rode ui, gesnipperd 
▪ 4 lente-uitjes, in ringetjes 
▪ 1 teentje knoflook, fijngehakt 
▪ 200 gram crème fraîche 
▪ Mespunt cayennepeper (of meer naar smaak) 
▪ ½ theelepel paprikapoeder 
▪ Beetje geraspte oude kaas 
 
Bereiden: 
▪ Verwarm de oven voor op 180 graden 
▪ Schil de zoete aardappels en snijd ze in blokjes van 1,5 cm 
▪ Doe de blokjes zoete aardappel in een pan, voeg water toe tot ze onder staan en 

breng aan de kook 
▪ Laat de aardappels circa 5 minuten koken tot ze iets minder hard zijn en giet ze af 
▪ Snijd de kipfilet in blokjes van 1,5 cm en doe in een grote kom of schaal 
▪ Bestrooi de kip royaal met peper en zout 
▪ Voeg de paprika, rode ui, lente ui, knoflook en de zoete aardappelblokjes toe 
▪ Meng de crème fraîche met de cayennepeper en paprikapoeder en schep door het 

kipmengsel 
▪ Doe alles in een grote ovenschaal en laat in 25-30 minuten gaar worden in de oven 
▪ Strooi de geraspte kaas over de ovenschotel en zet nog vijf minuten terug in de oven 

tot de kaas gesmolten is. 
 
Siebo 
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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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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Februari 

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

14 9.30 uur Weinterp Ds. W.L. Dekker, Kampen, 1e lijdenszondag 
 13.45 uur Weinterp  M van Heijningen, Dorkwerd 

21 9.30 uur Weinterp Dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde, 2e 
lijdenszondag 

 13.45 uur Weinterp Ds. G. de Fijter, Kampen 
28 9.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 3e lijdenszondag 

 13.45 uur Weinterp Ds. N.F.L de Leeuw, Oude Pekela 
 
Maart 

7 9.30 uur Weinterp Dhr. F. Verkade, Amsterdam, 4e lijdenszondag 
 13.45 uur Weinterp Ds. H.C. Marchand, Groningen 

 
 
 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Februari 
7 9:30 uur Ds. H. Engelsma 
14 9:30 uur Ds. J.G. Arensman, Drachten 
21 9:30 uur Ds. H. Engelsma 
28                9.30 uur       Ds. E. A. van Gulik, Leek 

 
Maart 
7 9:30 uur Ds. H. Engelsma 
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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

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

Op werkdagen open  
van 8:30 uur tot 12:00 uur 
van 13:00 tot 17:00 uur
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OP HET EiND

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

Papier nodig?
                   Voor:  -een printer

- de kopieermachine

- om te knutselen

Verkrijgbaar 

op verschillende 

formaten, kleuren 

en gramsgewichten.

Opper Haudmare 2
9241 WD  Wijnjewoude

Open op werkdagen van  8:30 - 12:00 uur en van 13:00 - 17:00 uur


