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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

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 3 april 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 maart 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  

______________________________________________________________________ 

Een mooie korte februarimaand die net afgelopen is met van alles wat. Mooi winterweer 
met sneeuw en zelfs ijs om de schaatsen weer eens onder te binden. Al een aantal 
jaren werd onze ijsbaan wel steeds onder water gepompt, maar alle moeite daaraan 
besteed werd niet beloond met sterk ijs. De aanhouder wint zoals vaak en alle hulde 
voor onze plaatselijke ijsmeesters die de baan in een goede conditie hielden.  

Na een week ouderwets winterweer is het in dezelfde maand plotseling lente en zal het 
niet lang meer duren dat de kieviten aan de leg gaan. Je zou kunnen denken, wanneer 
alles meezit, dat ooit de Elfstedentocht gehouden wordt en het eerste kievitsei 
gevonden kan worden in die korte februarimaand. 

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 

"iiswille op it 
Fintsje"
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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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Van de voorzitter 
Buiten schijnt de zon, de vogels fluiten en het ruikt al een beetje naar het voorjaar. De 
drang om naar buiten te gaan is groot, niet alleen vanwege de lentekriebels maar ook 
doordat we ons willen ontworstelen aan het opgesloten gevoel door de lockdown. 
 
Wij hebben grote bewondering voor de manier waarop er in ons dorp wordt omgegaan 
met de huidige crisis. Het afgelopen jaar zijn er veel mooie initiatieven ontstaan om de 
saamhorigheid te stimuleren en worden er creatieve oplossingen gevonden om alle 
beperkende maatregelen beter te kunnen verdragen. Wij willen op deze plaats iedereen 
bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet om deze crisis wat draaglijker te 
maken.  
 
Vorig jaar hebben wij onze Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten afgelasten en 
hadden we goede hoop dat het dit jaar wel door zou kunnen gaan. Helaas is dat nog 
niet mogelijk en zijn wij genoodzaakt de ALV wederom af te gelasten. In deze Bân vindt 
u het jaarverslag en de financiële verantwoording van het afgelopen jaar. Vragen en 
opmerkingen hierover kunt u met ons delen via de onderstaande contactgegevens. 
 
Wij hopen dat het snel weer mogelijk is om elkaar te zien en spreken. Op straat, bij ons 
spreekuur, in de feesttent, of wellicht in de supermarkt… Tot die tijd: blijf sterk, blijf 
gezond en pas goed op jezelf en elkaar! 
 
Theo van Linde 
Voorzitter Plaatselijk Belang Wijnjewoude 
 
Jaarverslag 2020/2021 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude 
 
Plaatselijk Belang Wijnjewoude zet zich 
het hele jaar door in om de leefbaarheid 
en saamhorigheid in het dorp waar 
mogelijk te verbeteren. De enige manier 
om hier met succes aan te werken is 
samen met de inwoners. Via de 
gebruikelijke kanalen houdt PB de 
inwoners gedurende het gehele jaar op 
de hoogte van haar bezigheden. In dit 
verslag is niet de ruimte om al deze 
zaken te bespreken, maar een aantal 
punten verdienen het om te worden 
uitgelicht. 
 
Allereerst zijn we ontzettend blij met de 
nieuwe leden die we dit jaar hebben 
mogen verwelkomen. PB is er voor alle 
inwoners, maar het zijn de leden die 

door de verkiezing van de 
bestuursleden en de inspraak in het 
beleid grotendeels bepalen welke 
richting PB op gaat. Hoe meer leden er 
zijn, hoe beter er daardoor aansluiting 
kan worden gevonden bij wat er leeft in 
ons dorp.   
Ondanks de groei van het ledenaantal 
was het het afgelopen jaar toch lastig 
om goed aan te voelen wat er speelde 
en leefde in het dorp. De meest 
waardevolle gesprekken vinden plaats 
wanneer je elkaar spreekt, wanneer je 
met elkaar aan tafel kan zitten of aan 
kan spreken op straat. Dit was vrijwel 
het hele jaar onmogelijk waardoor we 
beperkt werden tot communicatie via 
mail, telefoon of online vergaderingen. 
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We hopen dat we snel weer fysiek met 
elkaar kunnen afspreken en de 
levendigheid terug kunnen brengen. 
 
Een van de eerste momenten waarop 
we als PB werden geconfronteerd met 
de pandemie was bij de organisatie van 
de jaarlijkse dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag. In dit bijzondere jaar, 75 
jaar na de bevrijding, hadden we mooie 
ideeën om hierbij stil te staan maar 
helaas bleek dit niet mogelijk. De 
activiteiten op Bevrijdingsdag hebben 
we helemaal moeten afgelasten en de 
dodenherdenking werd dit jaar 
rechtstreeks op internet en radio 
uitgezonden. Wij hebben veel positieve 
reacties gehad op deze ‘livestream’ en 
zullen deze ook bij volgende 
herdenkingen gebruiken. Ook wanneer 
we wel weer met elkaar kunnen 
herdenken bij het monument, zullen wij 
deze livestream opzetten zodat zij die 
fysiek niet in staat zijn aanwezig te zijn 
toch de herdenking kunnen volgen. 
 
Een aantal bestuursleden is begin dit 
jaar aanwezig geweest bij een door de 
gemeente georganiseerde 
informatieavond over positieve 
gezondheid. Dit onderwerp is verder 
opgepakt door PB en er is voor dit 
onderwerp een werkgroep opgezet. 
Positieve gezondheid gaat verder dan 
niet ziek zijn, het gaat naast fysieke 
gezondheid ook over dagelijks 
functioneren, zingeving, kwaliteit van 
leven, mee kunnen doen en mentaal 
welbevinden. Met name in deze tijd is dit 
ontzettend actueel en waardevol. De 
werkgroep onderzoekt hoe het staat met 
de positieve gezondheid van onze 
inwoners en welke instellingen, 
organisaties en bedrijven hier een 
bijdrage aan leveren of kunnen leveren. 
Aan de hand van deze uitkomsten zal er 
een plan worden gemaakt waarmee de 
gezondheid in ons dorp verbeterd kan 
worden. Via de gebruikelijke kanalen zal 

de werkgroep u op de hoogte houden 
van de voortgang van dit mooie initiatief. 
 
Een andere werkgroep die dit jaar erg 
actief is geweest, is de werkgroep 
Speeltuinen. Kinderen moeten veilig, vrij 
en verantwoord buiten kunnen spelen 
en daar spelen de speeltuinen in ons 
dorp een belangrijke rol in. De 
werkgroep is druk bezig geweest met 
leuke acties om geld in te zamelen om 
dit doel te bereiken. Er worden mooie 
stappen gezet in dit proces en de 
werkgroep zal jullie via de Bân en 
andere media op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen.  
 
Het speelt in ons hele land: 
woningnood. De woningmarkt zit op slot, 
waardoor het met name voor starters 
lastig is een woning te vinden. Ook in 
ons dorp is dit actueel en om die reden 
hebben wij onlangs een enquête 
verspreid om de behoefte aan 
nieuwbouwwoningen te bepalen. De 
gemeente heeft bij PB aangegeven dat 
wij moeten kijken naar locaties in het 
dorp (‘inbreiding’) waar gebouwd kan 
worden omdat uitbreiding geen optie is 
en dat het aantonen van 
woningbehoefte nodig is voordat zij 
überhaupt willen praten over eventuele 
nieuwbouw. De uitkomst van de 
enquête was helaas niet overtuigend 
genoeg om met de gemeente in gesprek 
te gaan. Om die reden is PB nu bezig 
met het uitwerken van een ruimer plan 
om de gemeente ervan te overtuigen 
dat nieuwbouw in ons dorp gewenst is.  
 
Aan aandacht van de media hebben we 
het afgelopen jaar geen gebrek gehad. 
Zo werd ons dorp vanuit de lucht en 
vanaf een legervoertuig gefilmd toen 
Omrop Fryslân de route volgde die de 
geallieerden 75 jaar geleden hebben 
afgelegd bij de bevrijding van onze 
provincie. En we stonden er mooi op, 
met veel versierde straten en opritten.  
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In de zomer stond Wijnjewoude een 
hele dag centraal in Simmer yn Fryslân, 
een reportagereeks van Omrop Fryslân. 
Door de prachtige beelden, leuke 
verhalen en anekdotes ontstond een 
mooie indruk van de historie van en het 
leven in Wijnjewoude. 
Tot slot zorgde de werkgroep, die zich 
inzet voor de terugkeer van een 
supermarkt in ons dorp voor de nodige 
media-aandacht. En met resultaat, want 
als we de berichten mogen geloven is 
de kans dat de supermarkt terugkeert in 
ons dorp een stapje dichterbij door deze 
aandacht.  
 

Naast het bovengenoemde zijn er nog 
tal van onderwerpen die het afgelopen 
jaar op de agenda van PB hebben 
gestaan, of nog steeds staan. Over 
deze onderwerpen hebben wij jullie op 
de hoogte gehouden in de Bân en dat 
zullen we ook blijven doen.  
 
Plaatselijk Belang Wijnjewoude wil 
iedereen bedanken die zich het 
afgelopen jaar, op welke manier dan 
ook heeft ingezet voor ons dorp. Jullie 
tijd en energie wordt vaak belangeloos 
en onzichtbaar ingezet, maar is wel het 
hart van onze gemeenschap.  

Het bestuur van Plaatselijk Belang Wijnjewoude bestond het afgelopen jaar uit de 
volgende bestuursleden: 
Theo van Linde Voorzitter | Ouderenhuisvesting | 

Gemeentebedrijf | Fietspaden | Supermarkt 
Martin de Vries Secretaris | Vicevoorzitter 
Harry Blaauwbroek Penningmeester | Ouderenhuisvesting| 

Gemeentebedrijf | Fietspaden | 
Dorpsbudget/Festival en Muziek 

Albert van der Velde Verkeersveiligheid | Klein Groningen | 
Lanen en Vaarten | Dorpsbudget/ Festival 
en muziek | AED | Recreatie 

Aline Stroetinga SCW | Jeugdwerk | Samenwerking scholen 
| Ondernemersvereniging | Gezondheid | 
Dodenherdenking | Speeltuinen 

Wietske Engwerda Jeugdwerk | Samenwerking scholen | MFC 
| Notulist 

Geert van der Sluis SCW | Recreatie | Gezondheid | 
Dodenherdenking 

Silvana Broersma SCW | Jeugdwerk | Recreatie | 
Gezondheid 

Tineke Dreijer SCW | AED | MFC | Gezondheid | 
Dodenherdenking 

Aan het einde van dit bestuursjaar zullen wij afscheid nemen van Albert als bestuurslid. 
Albert heeft zijn termijn erop zitten en wij zijn hem enorm dankbaar voor zijn inzet voor ons 
dorp. Albert was een bestuurslid waar het belang van het dorp altijd voorop staat, die kritisch 
naar de inhoud keek en altijd constructief meedacht over alle onderwerpen. Albert, 
ontzettend bedankt voor wat je voor PB en voor Wijnjewoude hebt gedaan en bereikt!  
 
Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude 
Martin de Vries, Secretaris 
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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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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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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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Dorpsbudget 2021 
 
Uw aanvraag voor een bijdrage uit het dorpsbudget kan weer worden ingediend. 
Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Opsterland waarmee de 
gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te 
ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie 
vergroten. 
De werkgroep dorpsbudget bestaat uit: Ruurd van der Woude (vz), Sybout Posthuma 
Linthorst, Henk van Straten, Albert van der Velde en Harry Blaauwbroek. 
Zij beoordelen de aanvragen vanuit door de gemeente vastgestelde criteria en middels 
richtlijnen die de werkgroep heeft opgesteld. Gewerkt wordt met een standaard 
aanvraagformulier. 
Voor 2021 heeft Wijnjewoude een bedrag van ongeveer € 4.128,80 ontvangen van de 
gemeente. Dit bedrag is samengesteld uit een basisbedrag van € 2.500,- verhoogd met 
€ 0,80 per inwoner. 
 
Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het 
Dorpsbudget. 
U gaat naar www.wijnjewoude.net en klikt door naar Plaatselijk Belang. U vindt daar 
onder het kopje dorpsbudget het aanvraagformulier. Hierop kunt u kort omschrijven voor 
welk project of activiteit u het gevraagde geld wilt besteden. 
De werkgroep beoordeelt of uw aanvraag aan de gestelde criteria voldoet en of de 
gevraagde bijdrage geheel of gedeeltelijk kan worden toegekend. 
Indien u vragen heeft dan kunt u die stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met 
Ruurd van der Woude, tel.: 0516-481391 of 06-30414910. 
 
Verantwoording van de werkgroep Dorpsbudget, 2020 
In 2020 zijn dertien aanvragen ingediend waarvan er tien zijn gehonoreerd. 

Financiële verantwoording Dorpsbudget  2020 

      
   

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Gemeente Opsterland 

 
 € 4.128,80  

  
 

Restant 2019 
 

 € 5.528,26  
  

 
Klein Groningen buurtapp 

   
 € 100,00  

 
Petersburg buurtapp 

   
 € 100,00  

 
Loksleane buurtapp 

   
 € 100,00  

 
De Trambrêge buurtapp 

   
 € 100,00  

 
Kaartactie PBW 

   
 € 1.200,00  

 
Vossenjacht basisschooljeugd 

   
 € 43,70  

 
Simmer yn Wynjewâld 

   
 € 401,47  

 
Kerstactie, ouderen en eenzamen 

   
 € 205,48  

 
Kerstverlichting De Koepel 

   
 € 299,75  

 
  Totalen 

 
 € 9.657,06  

 
   € 2.550,40  

       Restant 2020  
 

 € 7.106,66  
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 Budget Festival en Muziek 2021 

 
Uw aanvraag voor een bijdrage uit het budget Festival en Muziek kan weer worden 
ingediend. 
Het budget Festival en Muziek is in 2017 ontstaan nadat de stichting Willedei Wynjewâld 
was opgeheven. 
Het resterende geld is beschikbaar gesteld aan Plaatselijk Belang Wijnjewoude voor 
besteding aan activiteiten die voldoen aan doelen zoals deze stonden beschreven in de 
statuten van de stichting Willedei Wynjewâld: “het organiseren van één of meer festivals 
in Wijnjewoude, met behulp van vrijwilligers, waarbij buiten op straat en/of binnen zang, 
muziek, toneel, cabaret, theater, gym enz. wordt opgevoerd en het zich ook presenteren 
van verenigingen, organisaties en bedrijven”. 
 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget dient uw aanvraag te 
voldoen aan de volgende criteria: 
• Het budget moet worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid 

en saamhorigheid in het dorp. 
• De activiteiten dienen laagdrempelig te zijn en te worden georganiseerd door 

inwoners van Wijnjewoude voor de inwoners van Wijnjewoude en de toegang dient 
gratis te zijn. 

• De activiteiten waarvoor het budget Festival en Muziek worden ingezet mogen geen 
structureel karakter te hebben. 

 
Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget 
Festival en Muziek. 
U gaat naar www.wijnjewoude.net en klikt door naar Plaatselijk Belang. U vindt daar 
onder het kopje budget Festival en Muziek het aanvraagformulier. Hierop kunt u kort 
omschrijven voor welke activiteit u het gevraagde geld wilt besteden. 
De werkgroep beoordeelt of uw aanvraag aan de gestelde criteria voldoet en of de 
gevraagde bijdrage geheel of gedeeltelijk kan worden toegekend. 
Indien u vragen heeft dan kunt u die stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met 
Ruurd van der Woude;, tel.: 0516-481391 of 06-30414910. 
 
Verantwoording van de werkgroep Festival en Muziek, 2020 
De werkgroep bestaat uit Ruurd van der Woude (vz), Sybout Posthuma Linthorst, 
Henk van Straten, Albert van der Velde en Harry Blaauwbroek. Het afgelopen jaar zijn 
er geen aanvragen voor dit budget ontvangen. Kryst troch de Buorren 2019 heeft een 
declaratie ingediend. Voor 2021 is het vooraf vastgestelde bedrag van € 1.066,42 
beschikbaar. 
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Financiële verantwoording Festival en Muziek  2020 

      
   

Inkomsten 
 

Uitgaven 

      2020 Totaal beschikbaar  € 6.148,86  
   

      
      
 

Kryst troch de buorren 
 

 € -    
 

 € 238,31  

      
 

Totaal 
 

 € -       € 238,31  

      2021 Totaal beschikbaar  € 5.910,55  
   2021 Bestedingsruimte  € 1.066,42  
   

       
 
 

Gezond Wijnjewoude 
 
Gezondheidstip van de werkgroep “Gezond Wijnjewoude” van Plaatselijk Belang. 
Het is nu al een jaar geleden dat corona en de daarbij behorende maatregelen ons 
leven binnensloop, en ons sociale leven tot stilstand bracht. Sindsdien wordt er door 
inwoners van ons dorp, veel gewandeld in en rondom het dorp. 
 
Een dagelijkse wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Je 
krijgt meer energie en wordt productiever na het lopen van een ommetje. Ook helpt het 
je onthaasten en verbetert het je creativiteit.  
 
De Ommetje app van de hersenstichting kan je helpen om het wandelen nog leuker te 
maken en kan meer mensen stimuleren om te gaan lopen.  
De ommetje app is ontwikkeld met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Hij 
vertelt je na iedere wandeling een interessant hersenfeitje. 
 
Hoe meedoen? 
1- Ga naar de app Store en download de app “ommetje lopen” van de hersenstichting 
2- Maak een account aan 
3- Voeg je toe aan Team Wijnjewoude met code: 9CLHC 
4- Geniet van je dagelijkse “ommetje” en maak eens een praatje onderweg of nodig 

iemand uit om samen mee te lopen. 
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                   WEN Stap voor Stap 
 
 
 
Opening Proeftuin 3 april 
Op zaterdag 3 april kun je om 11.00 uur online getuige zijn 
van de opening van de Proeftuin voor een aardgasvrij Wijnjewoude. 
In een kort en verrassend programma maak je mee hoe ons hele dorp eervol wordt 
verrast met een mooie Stimuleringsbijdrage Energiebesparing voor alle inwoners. Dus 
zorg dat je om 11.00 uur klaar zit aan je computerscherm met een kopje koffie of thee 
en laat je verrassen. De techniek wordt verzorgd door Sa! en het programma is te 
volgen op www.wen.frl  
 
Voorbereiding in volle gang 
Om in april te kunnen starten met de Proeftuin moet er nog wel wat gebeuren. We zijn 
nog in overleg met de gemeente over onze plannen. Ondertussen zijn we druk met de 
praktische uitwerking van de diverse onderdelen. Zoals de Regeling voor de 
Stimuleringsbijdrage, de lijst van subsidiabele maatregelen, het aanvraagformulier, het 
updaten van de website en het opleiden en inwerken van de energiecoaches etc. 
Op onze site staan al diverse Vragen en Antwoorden over de Proeftuin. Heb jij een 
andere vraag, mail die naar info@wen.frl.  
 
Stimuleringsbijdrage op maat 
Het WEN voorstel gaat ervan uit dat elke bewoner de verduurzamingsbijdrage van twee 
duizend euro op geheel eigen wijze inzet. Dus passend bij de mogelijkheden van zijn 
woning, zijn portemonnee en zijn wensen. De bewoner houdt de regie en kan waar 
gewenst ondersteund worden.  
 
Kans voor lokale ondernemers 
De Stimuleringsbijdrage voor de verduurzaming van alle woningen in ons dorp levert 
ongetwijfeld veel werk voor bouwbedrijven, installatietechnici, schilders etc. Daarom 
kunnen lokale ondernemers zich met een korte tekst met logo presenteren op 
www.wen.frl 
 
Digitale Ledenvergadering op 15 maart; meld je aan! 
In verband met de coronabeperkingen wordt de Algemene Ledenvergadering dit keer 
digitaal gehouden. Je kunt deelnemen via Teams. Als je overweegt om deel te nemen, 
meld je dan tijdig aan via info@wen.frl zodat we je de toegangslink kunnen sturen.Net 
als altijd is ook deze WEN-vergadering openbaar. 
De belangrijkste agendapunten zijn de plannen rond besparen en de 
Stimuleringsregeling waarbij elke bewoner een waardebon krijgt van € 2.000,- voor het 
verduurzamen van zijn/haar woning of bedrijf. We nemen je graag mee in de 
belangrijkste overwegingen en achtergronden waarbij iedereen profiteert. Ook de 
samenwerking met de gemeente krijgt aandacht.  
 
Nieuwsbrief en digitale bereikbaarheid van leden  
WEN stuurt maandelijks een nieuwsbrief naar leden en belangstellende volgers. Mocht 
jij die niet in je mailbox aantreffen terwijl je wel lid bent, kijk dan eens in je map ‘spam’ of 
‘ongewenst’. Markeer de nieuwsbrief als niet ongewenst zodat je hem in het vervolg 
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gewoon in je inkomende map ontvangt. Bovendien krijg je dan ook persoonlijk de 
uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 15 maart. 

Mestvergister zonder overlast 
Zoals we in de vorige Bân schreven heeft de werkgroep Leefbaarheid van Klein 
Groningen en WEN destijds geconcludeerd, dat een mono-mestvergister geen overlast 
hoeft te veroorzaken, als alle technieken goed worden toegepast.  
In de Bân van januari riep Westkant op om deel te nemen aan de werkgroep 
Leefbaarheid 2.0. Deze werkgroep was het resultaat van de recente tweede 
dialoogsessie van gemeente, buurtvereniging Klein Groningen, Westkant en WEN. De 
werkgroep zou vooral aandacht besteden aan verschillende locatie-opties voor vestiging 
van een of meer mono-mestvergisters. Inmiddels heeft Westkant besloten niet te zullen 
participeren in deze werkgroep Leefbaarheid 2.0. 

WEN concludeert dat nog niet iedereen er vertrouwen in heeft dat een mono-
mestvergister geen overlast veroorzaakt. Daarom komt er zo nodig extra onderzoek op 
alle punten, zodat de groengas productie voldoet aan alle milieu- en veiligheidseisen. Dit 
onderzoek wordt uiteraard met iedereen in het dorp gedeeld.  
Als blijkt dat mestvergisting zonder overlast mogelijk is, gaan we door met onze plannen 
om ons dorp aardgasvrij te maken en zoeken we samen met het dorp de meest 
geschikte locatie. Daarna vragen we de omgevings- en bouwvergunning aan. In die fase 
zullen de aanwonenden uiteraard betrokken worden bij alle vervolgstappen.  

Het kan zijn dat er ook na alle onderzoek toch verschil van mening blijft bestaan over de 
uitkomst en dat niet iedereen overtuigd is dat WEN zorgvuldig gehandeld heeft. Een 
aantal mensen heeft al aangegeven dat men, los van de uitkomsten van nader 
onderzoek en afgegeven vergunningen, via juridische procedures de eventuele bouw wil 
tegenhouden.  
Het mooie van dit land is dat iedereen de procedures en vergunningen bij de rechter, 
desnoods tot aan de Raad van State, kan laten toetsen. En het is niet eens zo gek, 
want als het WEN-plan deze toets niet kan doorstaan is het maar goed dat de bouw niet 
doorgaat. En als de bezwaren afgewezen worden, is dat een compliment voor WEN: de 
coöperatie heeft zorgvuldig gehandeld en er kan gebouwd worden. 

Houtstook kan overlast veroorzaken 
Ons bereiken zo nu en dan berichten over hinderlijke uitstoot van houtkachels. Bij 
sommige mensen kan dit zelfs flinke gezondheidsproblemen veroorzaken. 
Het RIVM geeft een stookalert af, waarop jij je als houtstoker kunt abonneren. Bij een 
stookalert krijgen abonnees rond 12.00 uur een bericht via email en weten zij wanneer 
stoken niet verantwoord is. Zie ook https://www.rivm.nl/stookalert 
Hout- en pelletkachels staan niet in de lijst van subsidiabele 
verduurzamingsmaatregelen. 

Agenda 

15 maart digitale ledenvergadering WEN 
 3 april online opening proeftuin voor aardgas vrij Wijnjewoude 
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woensdag

0516 745 020

Jubbega & Donkerbroek

Specialist op het gebied van:

Bel vrijblijvend naar onze praktijk 

in Jubbega of Donkerbroek.

Of kom gerust langs, 

wij staan u graag te woord!

Behandeling aan huis 

is ook mogelijk.

- Fysiotherapie

- Sportfysiotherapie

- Manuele therapie, 

- Beweegprogramma's

- Diëtetiek.
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Geef de pen door 
 
 
Even voorstellen. 
Mijn naam is Jelle Bakker en kreeg de pen van Gerrit wat ik wel een eer 
vind. Jelle is geboren op de boerderij aan de Merkebuorren waar nu de 
familie Drent woont. 

Na de lagere school gevolgd te hebben 
ben ik naar de L.T.S in Drachten 
gegaan. Hier de opleiding in de 
metaalbewerking gedaan en ben daarna 
doorgegaan in de Philips bedrijfsschool. 
Bij Philips ben ik op verschillende 
afdelingen werkzaam geweest, nu al 
vele jaren bij de ontwikkelingsafdeling. 

Bij de ontwikkelingsafdeling maken wij 
prototypes voor verschillende divisies 
van Philips. Onder andere voor 
scheerapparaten, stofzuigers, 
tandenborstels, koffiezetters en ook 
babyartikelen van het merk Avent, dat 
ook onder de Philips paraplu valt. Voor 
deze divisies maken wij de eerste 
modellen voor gebruik bij tentoonstelling 
of werkende modellen die geschikt zijn 
voor testen, eerst met interne Philips 
mensen en daarna door consumenten 
die hier voor een vergoeding ontvangen. 
Na deze testen wordt bekeken of er een 
markt voor is en of er wat aan te 
verdienen is. Meestal zijn wij drie tot vijf 
jaar bezig voor dat het in de winkel te 
koop komt. Van alle proto’s gaat 90% in 
de prullenbak. 

Voor alleen scheren komen er elke dag 
meer dan 40 niet Philips medewerkers 
om apparaten voor de toekomst te 
testen. Mijn werk is zeer afwisselend en 
elke dag is er weer een nieuwe 
uitdaging. Om dit mogelijk te maken 
beschikken wij over de beste machines 
uit de hele wereld: 3D printen, frezen, 
draaien, draadvonken, lasers en 
spuitgieten enz. Verder werken wij 
samen met diverse bedrijven in binnen- 
en buitenland. 
 
In augustus mag ik stoppen na 50 jaar 

in dienst te zijn geweest. Veel mensen 
zien mij dan niet meer op dezelfde 
tijdstippen fietsen heen en terug naar 
Drachten. De laatste jaren wel via een 
zeer mooie route, de nieuwe 
betonpaden. 

Ondertussen getrouwd met Annie (die 
bij de Sligro werkt) en wonen we op de 
Russchenreed met twee katten en een 
hond. Er zijn genoeg mensen die mij 
niet bij naam kennen maar wel de naam 
van de hond weten (Jannes). 

 
Wij waren de eerste bewoners van de 
Russchenreed en dat was een 
schitterende tijd. Allemaal jonge 
sportieve mensen die het zeer goed met 
elkaar konden vinden. Wij deden dan 
ook altijd mee met het 
stratenvolleybaltoernooi en hebben Jan 
Kiers wel slapeloze nachten bezorgd. 
Playbackshow oefenen en een 
versierde wagen bouwen was ook een 
zeer plezierige bezigheid maar zeer 
vermoeiend. Touwtrekken hebben wij 
ook gedaan en nadat Henk van der 
Ploeg zei dat wij van de Margarine buurt 
kwamen hebben wij geen wedstrijd 
meer verloren. 

Hobby’s waren voetbal, volleybal en 
motorrijden. Nu is motorrijden wel als 
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hobby gebleven, maar nu de motor op 
een aanhanger en dan richting 
Oostenrijk of Zwitserland om daar mooie 
tochten te maken met Annie achterop. 
Voetbal en volleybal heb ik ingeruild 
voor fietsen en schaatsen, dit doe ik 
samen met mijn broer en zijn hele 
familie. Ook doe ik op de 
woensdagavonden mee met fietsgroep 

Takkenkamp onder leiding van Anne v/d 
Veen. Schaatsen doe ik op Thialf en 
soms op de Weissensee in Oostenrijk. 

Sportieve hoogtepunten waren 
kampioen met ODV 1 met een receptie 
in de Leffertshutte, een café dat stond 
tussen Wijnjewoude en Hemrik, de 
elfstedentochten en diverse 
kampioenschappen met volleybal. 

 

Een afwijking van mij is het verzamelen van schaalmodel auto’s van het merk Ferrari. 
Verder ben ik vaak met onze hond onderweg en altijd in voor een praatje. Nu geef ik de 
pen graag door aan Susan Greidanus. 

 
 
 
 
      Heeft u lichamelijke klachten?      

Wacht niet! 
 
Ondanks corona mogen wij gelukkig gewoon doorgaan met fysiotherapie. Uiteraard 
doen wij dit wel met de nodige maatregelen. Heeft u lichamelijke klachten zoals 
bijvoorbeeld rug-, nek-, schouder- of knieklachten of heeft u een sportblessure 
opgelopen? Dan kunt u voor fysiotherapie terecht bij Fitaal Wijnjewoude. U heeft 
hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig.  
Fysiotherapeute Kirsten Wagena is elke maandag en donderdag aanwezig in de praktijk 
in het dorpshuis de Swingel. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk 
te komen, dan is het met een verwijzing van de (huis)arts ook mogelijk om bij u thuis 
langs te komen voor een behandeling.  
 
Behalve voor algemene lichamelijke klachten kunt u ook bij Fitaal Wijnjewoude terecht 
voor meer specifieke behandelingen, zoals o.a.: 
- Rug- of bekkenklachten tijdens de zwangerschap 
- Etalagebenen (Claudicatio Intermittens) 
- Pré- en postoperatieve fysiotherapie (bijvoorbeeld bij een nieuwe knie of heup) 
- Dry Needling  
 
Voor meer informatie of om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met Fitaal 
Wijnjewoude (Tel. 06 - 18 42 77 11) of onze hoofdvestiging in Drachten, Fitaal De 
Sportlaan (0512 – 54 11 58) 
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Nieuws van de Swingel 
 

Treurigheid en uitzicht 
Dat er nog steeds geen uitzicht is op 
een soort einde van de Coronacrisis valt 
ook het bestuur van de Swingel zwaar. 
Datgene waar je voor bestaat kun je 
geen handen en voeten meer geven. 
Sociale, maatschappelijke en culturele 
activiteiten vinden geen doorgang, 
terwijl steeds duidelijker wordt dat 
samenkomen en samen dingen-doen-
en-beleven essentiële behoeften zijn. 
Doch we gaan niet bij de pakken neer 
zitten en blijven als “uw Swingel” actief. 
Is het niet voor nu, dan wel voor de 
toekomst. 
Zo worden er voorzichtig plannen 
gemaakt om zodra Corona dit toelaat en 
Rutte dit toestaat een feestelijke 
bijeenkomst voor alle jeugd van 
Wijnjewoude te organiseren. Weer bij 
elkaar komen, los van de 
beeldschermen, en lekker feesten. Hou 
de website van de Swingel in de gaten. 
 
Bestuursuitbreiding 
Daarnaast zijn we erg  blij te kunnen 
melden dat Nina Hiddema ons bestuur 
komt versterken. Nina is in het dagelijks 
leven directeur van Omrop Fryslân, en 
woont sinds enige tijd in Wijnjewoude. 
 
Fitness 
Ten aanzien van de fitness verwachten 
we dat we in de maand april weer ruimte 
krijgen om open te gaan. Natuurlijk heel 
anders dan we ons bij de start van de 
fitness hadden voorgesteld. In de 
maand maart krijgt iedereen die zich 
heeft ingeschreven een 
toegangsdruppel voor het gebouw. 
Tevens ontvangt u nadere instructies 

aangaande de wijze waarop we de 
fitnessactiviteiten in de Swingel weer op 
gang brengen. De kosten van de 
toegangsdruppel bedragen € 10,--. Dit 
bedrag zal in april van uw bankrekening 
worden afgeschreven. Het genoemde 
bedrag is een soort statiegeld. Levert u 
de druppel ooit weer in dan krijgt u de 
€10,-- weer terug. Wat betreft de inning 
van de contributievergoeding zal deze 
nu ingaan, drie maanden nadat fitness 
weer mogelijk is. Dit omdat u de 
afgelopen maanden weinig heeft 
kunnen genieten van de gratis periode. 
Op de website zal, zodra het kan, 
bekend worden gemaakt wanneer de 
fitvaardigheidsactiviteiten zullen 
plaatsvinden. 
 
Vrienden van de Swingel 
In het jaar 2020 is het door diverse 
oorzaken, waarvan corona de 
belangrijkste was, niet gelukt de 
donaties voor “de vrienden van de 
Swingel” te incasseren. De incasso voor 
2020 zal nu in april 2021 plaatsvinden. 
In oktober zal de donatie 2021 worden 
geïncasseerd. Wij gaan ervan uit dat de 
vrienden van de Swingel kunnen 
instemmen met de hier voor beschreven 
aanpak. 
 
Bouwactiviteiten 
Rond 1 mei streeft het bestuur een 
aanvang te kunnen maken met een 
aantal verbouwingsactiviteiten aan de 
Swingel. Naast uitbreiding van keuken 
en berging wordt gestreefd naar een 
modernisering van het exterieur en 
optimalisatie van isolatie. 
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Namens het bestuur van de Swingel 
Alex van der Meer 
 
P.s. blijf de website van de Swingel in het oog houden voor actuele ontwikkelingen. 
 
 
 

4.222 poppen maken voor Kamp Morra,  

help jij mee? 

Bij het dorp Morra, boven in Friesland, staan op 2 april duizenden poppen in een 
weiland. Deze poppen staan symbool voor de kinderen die zonder ouders in 
vluchtelingenkampen, zoals Moria in Griekenland, verblijven. De initiatiefnemers van 
'Kamp Morra' zijn op zoek naar gezinnen, dorpen, wijken en scholen in Noord-
Nederland die de ruim 4.000 poppen willen maken, en hiermee samen bouwen aan 
Kamp Morra.  
  
'We willen hiermee aandacht vragen voor de kinderen in Kamp Moria en alle gevluchte 
kinderen in Griekenland en er zo voor zorgen dat de prioriteit om deze kinderen te 
helpen bovenaan de agenda komt bij het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer. 
Daarnaast staat wat ons betreft elke pop die gemaakt wordt voor een gesprek aan de 
keukentafel over de kinderen daar en de omstandigheden waarin ze leven. Door 
kinderen en jongeren te betrekken hopen we de politiek van morgen positief te 
beïnvloeden zodat zij later andere keuzes maken!' aldus Sharon Postma, een van de 
initiatiefnemers.  
  
Het maken van de poppen kan heel simpel met twee takken, een kartonnen bord en een 
lampje. Elke pop draagt een t-shirt, trui of jasje, deze worden na 2 april naar een 
vluchtelingenkamp gebracht.  
  
Op www.kampmorra.nl kan iedereen, van gezin tot dorp en van wijk tot school, zich 
aanmelden voor het maken van poppen. Op de website is ook een handleiding voor het 
maken van de poppen en het aanmeldformulier. ‘Kamp Morra is een burgerinitiatief. Wij, 
Sharon Postma, Wini Weidenaar en ik, doen dit vrijwillig, maar we doen het zeker niet 
alleen. We krijgen hulp van verschillende mensen die hun tijd ook vrijwillig inzetten, 
waaronder Vluchtelingenwerk die deze actie ondersteunt. De eerste mensen die 
meehelpen en ook dorpen, verenigingen en organisaties die elk meer dan 100 poppen 
gaan maken, hebben zich al aangemeld’, aldus Marian van Voorn 
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                     Werkgroep Kom erbij 
 

 
Lente 

Van jeukende wol, naar kriebelend gras. 
Loesje 

 
Readboarstke 
 
We waren weer onderweg, langs voordeuren. De zon was er, dus 
hoefde hij niet op een kier. De mezenbol ging samen met een 
prachtig vogelkaartje van De Twa Bûken inclusief een gedichtje in 
het Fries, van Eppie Dam. 
 

‘Readboarstke’ 
 

Oliifbrún syn pakje 
de kleur fan de bosk, 

nog simpeler jakje 
as dat fan de mosk. 

 
Gjin spikje of streepke 

oer ’t effen fluwiel, 
mar ûnder syn keepke 

in heechreade kiel! 
 

Eppie Dam 
 

Lieve koffieochtend gasten en andere buurt- en dorpsgenoten, we houden moed!! 
 
Het volk krijgt lucht 
Een heel klein beetje lucht wat uit een lek ventiel wordt gelaten….fijn dat we weer naar 
de kapper mogen en onze voeten weer mogen laten doen. 
Maar wij horen bij de horeca, laten we hopen dat de acties iets opleveren en dat het 
weer een klein beetje mag, op 1,5 meter. 
We missen jullie en elkaar. 
 
Ons kun je bereiken via email-adres, komerbij@wijnjewoude.net, of natuurlijk 
telefonisch, Alie, tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 06-37552518, ook als je even een 
praatje wilt maken. 
Ondertussen blijven we naar elkaar omkijken, en treffen we u onderweg natuurlijk graag 
op gepaste afstand. Please, stay safe!! Blijf gezond.  
 
Namens werkgroep Kom erbij, 
Lydia Huisman. 
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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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Wij steken de draak met de sneeuw!  
Wintergroeten  
Feike en Gea Boonstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Geen sneeuwpop maar een iglo van de familie 
Posthuma Linthorst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sneeuwpoppen op Duerswâld! 
De grootste is bear Boeloe en 
de kleine Tomke! 
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Vleeschhouwerij 
 
Kort geleden is mevrouw Gerry Tolman - de Vries overleden op zeer hoge leeftijd. Zij 
was de vrouw van slager Wiebe Tolman, hiernaast nog in volle glorie te zien op de foto. 
 
Bij het zien van zo’n overlijdenbericht 
komt de herinnering weer boven aan het 
bedrijvige verleden in het centrum van 
Wijnjewoude en enige nostalgie. In het 
verleden is er wel eens geschreven in 
de Bân over de verschillende bedrijven 
in ons dorp zoals smederijen, 
fietsenmakers etc. Maar naar ik meen 
niet over de slachterijen. Tolman was 
één van de drie, die in de jaren rond 
1940 tot 1960 in ons dorp een bestaan 
had. Hij heeft het ook het langst vol 
gehouden. Wiebe nam het van zijn 
vader Markus over. Daarna werd de 
slagerij voortgezet door het personeel 
onder de naam centrale slagerij. Willem 
van der Meer nam het bedrijf eind jaren 
1990 over en verplaatste het naar de 
buurtsupermarkt. De regels van de 
overheid maakten het onmogelijk dat 
levend vee rechtstreeks de gang naar 
de dorpsslagerijen mochten gaan. 
 
De oorspronkelijke slagerij die nu nog 
de woning is van de familie Van der 
Meer, werd in 1920 gebouwd op de plek 
waar eerder een manufacturenzaak 
was. Aan de westkant naast de slagerij 
stond de woning van schilder Te 
Nijenhuis wiens weduwe een hoeden- 
en pettenzaak begon en later alleen nog 
wat schrijfgerei verkocht. 
Daarnaast stond al de tweede slagerij 
van de familie Frederik Welfing waar nu 
de familie Gradus Oedzes woont. Naar 
deze slagerij bracht ik op de vroege 
maandagmorgen, want dan was het 
slachtdag, wel eens een varken om te 
slachten voor eigen gebruik. Niet het 
mooiste werk van het boer zijn. 
Wanneer het varken van de wagen af 
was en door de deur naar binnen was 
gegaan, was het snel voor mij 
rechtsomkeert op huis aan. Het begin  

 
van het einde hoefde ik niet te zien. 
Geen week later zat je te smullen van 
het lekkerste wat zo’n geslacht varkentje 
opleverde, de greven, ook wel 
greeuwen genoemd En dat zonder 
wroeging. 
 
De derde slager was een eindje 
verderop net op het einde van de 
dorpskern. Het huis van de familie 
Hielke Meijer. Hier was de slagerij van 
de familie Egbert v/d Molen gevestigd. 
Dochter Wiepie bezorgde zoals toen 
gebruikelijk was de bestelde vleeswaren 
thuis bij de klant. De Solex had zijn 
intrede al gedaan en dat was een hele 
vooruitgang. Toen nabij de Leidyk de 
bodem van het benzinetankje in zicht 
kwam, meende zij toch gemakkelijk 
thuis te kunnen komen door er een klein 
scheutje water bij te doen. Gelukkig kon 
ze al trappend de Solex nog als fiets 
gebruiken. 
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Als leverancier van de bargeblaas was 
de slager ook belangrijk voor ons als 
jongens destijds. Dit onooglijke stukje 
ingewand van het varken was 
opgepompt met de fietspomp en daarna 
voorzichtig opgedroogd, een voetbal 
van soms uitstekende kwaliteit maar 
veel vaker niet. Een goedkoop stukje 
speelgoed was het wel. 

Net op of over de toenmalige grens met 
buurdorp Hemrik was nog de slagerij 
van de familie Johannes Welfing op 
Sparjeburd. Op dit pand staat nog 
steeds de naam die de titel is van dit 
artikeltje. Het is de oorspronkelijke 
aanduiding van een eerzaam beroep

Durk 
 
 

Dromen, denken, durven, doen! 
 
Na het succesvol afronden van de NGS-opleiding sportverzorger en masseur in 2020, 
heb ik (Getsje Postma) besloten om de uitdaging aan te gaan en ben ik sinds 1 februari 
begonnen met een eigen praktijk aan huis. 
 
Een stevige sportmassage of een massage voor ontspanning? 
Een sportmassage kan zowel voor als na het sporten worden ingezet.                                
Voor het sporten zorgt een massage voor een goede doorbloeding van de spieren en 
bereidt deze voor op de prestatie die komen gaat. Een sportmassage na het sporten 
zorgt ervoor dat vocht en afvalstoffen uit de spieren worden afgevoerd en maakt de 
spieren weer soepel. De massage zorgt voor minder spierpijn, geeft verlichting en 
bespoedigt het herstel zodat je, je zonder spierpijn of vermoeidheid kunt voorbereiden 
op een volgende prestatie. 
Ook als je geen sporter bent kan de sportmasseur je van dienst zijn bij een stijve nek, 
schouder, pijnlijke rug of gewoon als ontspanning. 
 
Hoe ziet een behandeling eruit? 
Bij binnenkomst doe ik eerst een intake en onderzoek naar de klacht. Daarna wordt in 
overleg het stappenplan opgesteld en ga dan aan de slag. 
 
Wilt u een sportmassage of ontspanningsmassage?  
Bel voor info of afspraak naar: 06-23874157 
 
Ik zie u graag in mijn Massagepraktijk “Ferbining”,  
   Bij de Leijwei 82,  

8412SL Hoornsterzwaag. 
 
PS. Vanwege RIVM eisen (Covid 19) ben ik genoodzaakt om de deuren nog dicht te 
houden. Na de lockdown sta ik weer voor u klaar. 
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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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Prikbord 

 
Dankbetuiging 
 
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende reacties, die wij ontvingen na 
het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader 
 
Karst  Visser 
 
Alle belangstelling heeft ons goed gedaan. 
 
Aafke 
Janneke en Andries 
 
 
 
 
It is falle en wer opnij begjinne. 

De einen yn de kompagnonsfeart 
 

  
 
 
 
 
 

Tijd nr. III 
 
Wij razen door ons leven: 
vermorsen door het zinloos rennen: 
Dagen, weken, jaren. 
Maar doe eens een paar dagen helemaal niets… 
Ook niet leuk, al die tijd. 
 
Iris Koetsier 
 
(Dit is een gedicht uit de pas verschenen bundel ‘Tot Zover’ van Iris Koetsier) 
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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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Uit de oude doos 
 

Een heel oud boekje van Buurtvereniging Weinterper Slús kreeg ik ter inzage van Evert 
Hielkema. Het boekje komt van zijn pake Evert Sikkema. Het is best lastig te lezen maar 
hierbij de tekst van het reglement en van een aantal artikelen. 
 
In het tweede deel van het boekje wordt bijgehouden wie er overleden is en wat de 
kosten zijn. De eerste aankondiging van een overledene is van 17 januari 1896: Lokke 
Lourens van der Veen, vrouw van J. Stamhuis en begraven den 20 januari 1896.  
Aan kas bij A. Lourens f 1,41½. 
 

Reglement voor het Gebuurte op het Westeinde 
van Wijnjeterp bij de vaart. Aangelegd in den 
maand januari 1896. Gewijzigd op de 
jaarvergadering in 1907 de aftredende direct 
herkiesbaar. 
 
Jaarvergadering 1905 
Aan kas f 5,21½ 
 
Jaarvergadering 8 juni 1923 
Aan kas f 21,34 
Besloten volgende zomer 50 cents van elk 
huisgezin in te vorderen. Aan Bosma betaald f 1,-
Blijft f 20,34 in kas. 
 

 
 
 

De twee naaste buren van het sterfhuis zijn 
verplicht rond te zeggen van overlijden en van 
den begravingsdag. 
Wanneer het in den nacht mocht voorvallen, 
moet het rondzeggen één uur voor zonsopgang 
geschieden. 
Strafbepaling 25 ct 
 
Art. 15 
In den maand januari zal eene vergadering 
worden gehouden. De tijd zal door de 
committeerden bepaald worden. Zij, die zich 
niet vertegenwoordigen zijn schuldig 50 ct ter 
betaling. 

 
Art. 8 
Mannen zullen mannen, en vrouwen zullen vrouwen bekleeden en in den kist leggen.  
De vier naasten zijn verplicht den 
kist te halen en de overledene er in te leggen. 
Strafbepaling: Zin 1 - 50 ct     Zin 2 - 40 ct                                            Klaske 
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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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Kamp Moria: duizenden vluchtelingen  
zonder enig perspectief 

	
Na de brand in het vluchtelingenkamp 
Moria in september 2020, waarbij het 
hele kamp verwoest werd, reageerden 
vele betrokkenen: “Dat nooit weer!!”. Dit 
kamp was zo naargeestig, onveilig, 
onmenselijk en uitzichtloos voor de 
bewoners, dat zoiets nooit meer zou 
mogen bestaan. 
Nu minder dan een half jaar later staat 
er nu een tijdelijk kamp Moria 2.0 (of 
RIC Lesbos), dat zo mogelijk nog 
vreselijker is voor de bewoners. Het is 
een kamp dat aan drie kanten omsloten 
is door de zee en aan de vierde kant 
door twee rijen hoge hekken met 
prikkeldraad. Er is één ingang die zeer 
zwaar bewaakt wordt door de politie. 
In januari / februari heb ik als vrijwilliger 
van Stichting Bootvluchteling vier weken 
gewerkt in het kamp Moria 2.0. 

 
Het kamp 
Natuurlijk, ik had al van alles gehoord 
over het kamp; de werkelijkheid kwam 
toch nog wel als een schok. Overal zag 
ik mensen die door het kamp liepen. 
Mensen uit verschillende delen van de 
wereld, mensen die zich niet goed 
(konden?) kleden tegen de kou en 
nattigheid van de winter, sommigen op 
slippers en zonder sokken. Ik zag 
mannen met een pallet op de rug, om 
ten minste iets op de vloer te hebben 

van hun tent, overal tenten die flapperen 
in de wind, de wind die vrij spel heeft op 
deze landtong, aan de zee. Dat alles zie 
je als je rustig loopt en probeert op je in 
te laten werken dat deze mensen hier 
‘wonen’ en op de vlucht zijn voor de 
situatie in hun land van herkomst en die 
hier soms al jaren verblijven. 
Hier en daar groet ik mensen, die zo 
goed en zo kwaad als het gaat een 
soort leven oppakken in dit kamp, terwijl 
iedereen hoopt op een betere toekomst, 
in een ander land in Europa.  
 
Ik hoor verhalen over delen van het 
kamp die ondergelopen zijn na zware 
regenval. Alle tenten waren nat en de 
mensen konden geen kant meer op. Zij 
zijn nu verplaatst naar een hoger deel 
van het kamp, terwijl hun stuk land nu 
opgehoogd wordt, met modder en 
stenen. We stappen regelmatig opzij om 
vrachtauto’s met zand, grond of grind 
door te laten, op hun weg door het 
kamp. De weg die ze berijden is nu 
volledig modderig geworden door de 
sporen die ze trekken. En daar moet je 
dan als gezin weer langs of doorheen 
om je te verplaatsen. 
Ja, het is schrijnend, mensonterend, 
maar als je het ziet, voelt en ruikt dan 
realiseer je je dat dit echt is, in de 
achtertuin van Europa.  
 
Nog steeds rubber bootjes 
Tja, voor mij is het ook weer nieuw en 
schokkend, voor velen van de mensen 
is het de realiteit hier in dit ‘nieuwe’ 
kamp, na de brand in het kamp Moria. 
Nog dagelijks komen er twee of drie 
rubber bootjes aan op dit eiland, vanaf 
Turkije met zo’n 10 of 20 km zee 
ertussen. Op een van mijn eerste dagen  
kwam hier in de nacht in het kamp zelf 
een rubber bootje aan met nieuwe 
vluchtelingen. Ik zag hier een filmpje 
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van, met onder anderen een Afrikaanse 
vrouw met een kindje van 1 of 2 jaar die 
huilend op haar knieën viel, haar kindje 
op de ene arm en de andere arm 
opgelucht gestrekt naar boven, 
dankbaar om vaste grond onder de 
voeten te voelen na de gevaarlijke tocht 
over zee, vanaf Turkije. Nieuwe 
vluchtelingen  zitten de eerste 10 dagen 
op een aparte plek in het kamp in 
quarantaine, vanwege corona. 
Veiligheid 
Er rijden regelmatig politieauto’s  door 
het kamp. Aan de poort staat een 
overvalwagen, om in geval van nood in 
te kunnen grijpen. Doordat het kamp op 
een landtong ligt en er verder hoge 
hekken staan, is het kamp nu veiliger 
dan de situatie van het kamp Moria, van 
voor de brand. Dit horen we ook van de 
vluchtelingen. In het oude kamp waren 
toen echt meer relletjes en gevechten 
en konden mensen in de nacht niet 
veilig uit de tent naar de wc. Nu drukt de 
politie eventuele opstootjes direct de 
kop in. Daar zet Griekenland (Europa?) 
nu sterk op in.  
 
Regels 
De mensen mogen 1 of 2 keer per week 
drie uur het kamp uit, om boodschappen 
te doen bij de Lidl, zo’n 500 meter van 
het kamp. Iedereen wordt gecheckt en 
geadministreerd, bij het verlaten en bij 
terugkomst in het kamp. Elke 
alleenstaande volwassene krijgt €70,- 
per maand, bij gezinnen krijgt ieder 
€50,- per maand. Twee keer per dag 
kunnen mensen in de rij staan voor 
eten; volgens zeggen te weinig om van 
te leven en niet gezond, maar te veel 
om dood te gaan. De rijen moeten 
gevormd worden onder de blote hemel; 
dus ook bij regen, kou, harde wind of in 
de zomer bij grote hitte. Het is dus lastig 
om je eten te bemachtigen. Er wordt 
veel geklaagd over het eten; van het 
eigen geld kunnen mensen hun 
rantsoen aanvullen. 
Er zijn 35 douches; de mensen mogen 

1x per week 7 minuten warm douchen. 
Daarnaast zijn er toiletten, die je op 
evenementen ook wel ziet, 422 in getal. 
Maar hiervan is ongeveer een derde 
onbruikbaar verklaard. Voor de rond 
7300 bewoners is dat 1 werkend toilet 
op zo’n 25 mensen. Geen van de wc’s is 
aangepast aan mensen met een fysieke 
handicap. De wc’s zijn niet erg 
aantrekkelijk. Ze zijn regelmatig erg 
vies. Zo zorgde ik er altijd voor dat ik 
vlak vóór een dienst thuis naar de wc 
was geweest, omdat ik ze gewoon te 
smerig vind. Daarnaast zijn de toiletten 
zo instabiel, dat er regelmatig een rij 
omwaait. 

 
Wonen in dit kamp 
Er is overdag niets te doen voor de 
bewoners. Het schooltje van Moria is er 
niet meer, er zijn geen lessen Engels 
voor volwassenen, de mensen mogen 
niet werken of erop uit; wandelen of 
hardlopen is er niet bij. Er is een paar 
uurtjes per dag elektriciteit, telkens voor 
een ander deel van het kamp. Omdat de 
capaciteit van de generator beperkt is, 
vliegen de stoppen er regelmatig uit. 
Er zijn wel straalkacheltjes, maar die 
kunnen alleen maar werken als er voor 
dat deel van het kamp elektriciteit is. De 
tenten zijn in deze winter dus veel te 
koud; dat is nu met de harde wind, de 
regen en soms hagel niet fijn. Als je 
natgeregend bent heb je geen 
mogelijkheid om je spullen binnen te 
drogen; ik moet er niet aan denken hoe 
mensen ’s nachts soms moeten slapen. 
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De tenten kunnen oorverdovend 
flapperen in de wind. In Griekenland is 
er in de wintermaanden twee keer 
zoveel neerslag als in Nederland. 
Het kamp is niet aangesloten op de 
waterleiding. Dat betekent dat mensen 
emmers met water dragen naar hun tent 
en het daar opwarmen. Hoe doe je dat 
als je geen elektriciteit hebt?!? 
Sommigen gaan zich wassen in zee.  
Bij de maatregelen tegen corona hoort 
het verzoek in alle landen om vooral 
thuis te blijven. Wat is ‘thuis’ in dit kamp 
waar twee gezinnen wonen in een tent, 
gescheiden door een doek? Of waar 
120 alleenstaande jongens en mannen 
slapen in stapelbedden, in een grote 
tent? In dit kamp kunnen mensen niet 
anders dan dicht op elkaar leven, 
zonder toegang tot stromend water en 
zeep. Het is echt een wondertje dat in 
de hele maand januari geen enkel geval 
van corona gerapporteerd is, terwijl er 
wel regelmatig wordt getest.  
Het werken op onze medische post 
Tijdens mijn eerste dienst heb ik een 
soort ‘wachtkamerfunctie’ voor de 
mensen die naar de dokter willen. 
Stichting Bootvluchteling heeft vanaf 
17.00 uur de verantwoordelijkheid om 
mensen op te vangen die een 
verpleegkundige of dokter nodig 
hebben. We werken met een team van 
rond 8 mensen per avond. We hebben 
per avond rond  65 patiënten.  
Ik hoor verhalen van mensen met 
paniekaanvallen, trauma’s en andere 
problemen gerelateerd aan hun vlucht. 
Daarnaast komen natuurlijk ook mensen 
met ‘gewone’ fysieke problemen en 

problemen gerelateerd aan de natte en 
koude omstandigheden. Ook zien we 
per avond zo’n 5 mensen met klachten 
aan hun gebit. Tja, vlak voor de kerst is 
de enige tandarts vertrokken en 
verhalen gaan dat eind februari er weer 
een tandarts komt. Wij kunnen alleen 
maar pillen tegen de pijn 
verstrekken……  
 
Tijdens veel van onze diensten is het 
koud en waait er een harde gure wind, 
soms met hagel. Een paar keer hebben 
we slagregels en hevig onweer 
meegemaakt. Mensen moeten eerst een 
heel stuk lopen om bij ons te komen. 
Omdat er binnen in onze tent niet al te 
veel ruimte is, moeten ze vaak buiten 
het hek wachten, in de volle wind die 
over zee komt.  
Onze verpleegkundigen werken in een 
tent. Daar hebben we twee 
straalkacheltjes. Regelmatig blijven 
mensen bij ons ’hangen’, om warm te 
worden voor zo’n straalkacheltje. 
 
We werken met vertalers voor de 
mensen uit verschillende landen; ze zijn 
onze collega’s. Zo zijn er vertalers voor 
Farsi en Dari (Iran en Afghanistan), 
Arabisch (Syrië, Zuid Sudan en vele 
andere landen), Lingala en Frans 
(Kongo). De vertalers zijn zelf ook 
vluchteling en vaak jonge mannen en 
vrouwen, die hun krachten inzetten om 
hun landgenoten ter zijde te staan. Als 
we even de tijd hebben zijn dit ook de 
mensen met wie je wat meer contact 
hebt.  
 

 
Wordt vervolgd 
 
Geert van der Veen 
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Lied Weinjeterperslûs 

 
Lied, ooit gemaakt door Jannie de Vries – de Graaf, voor een feestelijke reünie  van de 
ouders en kinderen die daar vroeger woonden. 
 
Refrein:  
No ja, no ja 
Dèr by de Weinjeterperslûs 
Dèr stie ús bertehûs 
Dèr stie ús bertehûs. 
 
1. 
Ja, no is it safier; 
nei fyftich lange jierren dan 
bin‘ wy wer byelkoar 
en sjonge no yn koar. 
 
2. 
Fanôf ús bernetiid 
oer ’t brêchje en dan lâns de feart 
wer ’t elts syn húske stie 
en nei de breipot gong. 
 
3. 
Wat wie it altyd goed 
by winterkjeld en simmerjûn 
dèr hat men lâns de feart 
dan faak in pearke fûn. 
 
4. 
Soms wie der ek in feest 
by Arends yn’e skuorre jûns 

elkien dy holp dan mei 
naam glês en kopkes mei. 
 
5. 
In brulloft fan ‘e buert 
wat ha wy dèr wol wille hân 
derfoar wie elts yn ’t spier 
en dan dèrnei oan ’t bier. 
 
6. 
Musykkorps mei de trom 
dy wiene ek fan de partij, 
de polonaise dèr 
die elkenien oan mei. 
 
7. 
De goeie âlde tiid 
dy ha wy meielkoar doe hân 
wy sjogge it hjir hjoed 
dat jout noch steeds in bân.  
  
8. 
Dus minsken tink noch faak 
oan dizze moaie dei werom 
wat wie it tige goed 
dat wy hjir wienen hjoed! 

  
 
 
Klaske 
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              Leuke actie van de Lawei 
 

Theater de Lawei vond het belangrijk om in deze moeilijke 
tijd ook aandacht te besteden aan eenzame personen thuis. Veel ouderen leven in deze 
tijd in een sociaal isolement. In het kader van Valentijnsdag heeft de organisatie van de 
Lawei via de Zonnebloem een aantal dinerboxen beschikbaar gesteld.  
 
De Lawei verkocht boxen met een 3-gangen Valentijnsmenu en naast elke box die 
verkocht werd ging er één naar de Zonnebloem afd. Zuid-Oost Friesland. De afdeling 
Ureterp e.o. kreeg vijftig van deze maaltijdboxen. 
Op zaterdag 13 februari zijn deze boxen door onze vrijwilligers verspreid. 
De actie van de Lawei werd zeer op prijs 
gesteld, 
 
Antje Berga 
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Wees loyaal, koop lokaal 

In deze tijd waarin alles anders is en veel ondernemers hun omzet zien verdampen en 
het moeilijk hebben willen wij de lezers van de Bân oproepen; wees loyaal, koop lokaal. 

Er wordt al jaren gesproken over de leefbaarheid van het platteland en de dorpen, maar 
als de inwoners op het platteland steeds meer online kopen bij bedrijven die niet in ons 
dorp of de regio gevestigd zijn, wordt het wel steeds moeilijker om de leefbaarheid op 
het platteland op peil te houden. 

Een groot deel van de verenigingen en onze dorpskrant wordt financieel bijgestaan door 
de regionale ondernemers. Hebben de leden van de verenigingen er wel eens aan 
gedacht hoeveel de contributie omhoog moet als er geen bedrijven meer zijn die de 
verenigingen financieel ondersteunen. 

Gelukkig zijn er ook ondernemingen die (nog geen) last hebben van minder omzet en 
werk, gelukkig maar, want werkgelegenheid en leefbaarheid horen bij elkaar. Gelukkig 
zijn er ook mensen die de uitdaging aan gaan om nu een onderneming te starten en we 
hopen dat binnenkort het dorp weer een winkel krijgt waar we onze boodschappen 
kunnen gaan doen. Bij deze willen we iedereen een hart onder de riem steken, hou vol 
en wees loyaal en koop lokaal. 

Helaas kunnen wij op dit moment geen bijeenkomsten organiseren voor onze leden. Met 
het oog op het stimuleringsgeld voor de inwoners om energie te besparen in 
Wijnjewoude, hopen we -zodra het kan- een bijeenkomst te gaan organiseren voor 
bouwbedrijven, installateurs en andere belangstellenden. 

Het bestuur van de ondernemersvereniging Wijnjewoude-Hemrik. 

Nieuws van de handwerkgroep 

Ondanks de corona tijd konden we toch de vogeltaarten en voederkransen verkopen.	
Ook de zelfgebreide wollen sokken werden goed verkocht. 
De opbrengst € 275,- gaat weer naar de weeskinderen in Nepal.  
Hartelijk bedankt voor uw medewerking.  

  ------------------------------------------------------------------ 
Voor de Pasen kunt u ook leuke paasstukjes bestellen, vanaf €7,50 per stuk. 
Tel. 0516-481495, Janke Jongsma, 0516-481992, Froukje Pera 
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Een stukje met een lach en een traan, want er is 
een tijd van komen en een tijd van gaan….. 

 
Pake Anne Keuning en beppe Jeltje Keuning- de Vries gaan verhuizen. Ze verlaten het 
dorp Wijnjewoude en hebben een nieuw plekje gekregen in Oosterwolde. Ze vroegen 
mij een klein stukje te schrijven voor in de Bân, want vertrekken uit een dorp waar ze zo 
lang hebben gewoond is niet zomaar wat. 
 
Pake is geboren en getogen in Duurswoude. Hij groeide op in het huis aan de 
Merkebuorren 117. Hier woonde hij met zijn 
ouders en twee zussen. Kort nadat zijn vader 
kwam te overlijden ontmoette hij beppe. Ze 
trouwden en kregen samen 3 dochters. Het gezin 
woonde achter in het huis en de moeder van 
pake woonde in het voorhuis. Zo ging dat dus 
vroeger. Oud worden dichtbij je kinderen en 
kleinkinderen. Toen ook zij kwam te overlijden 
werd het huis verbouwd tot 1 woning. Hier 
hebben ze gewoond tot 1988. Ze verhuisden 
naar 2 huizen verderop en dochter Dirkje kocht 
het huis op nr. 117.   
 

Pake en beppe vertellen dat ze altijd met heel 
veel plezier in het dorp hebben gewoond. Op 
een buurt met fijne contacten. Tot op de dag 
van vandaag stonden de buren klaar om te 
helpen waar nodig. Hier zijn ze enorm dankbaar 
voor en dit zullen ze ook erg gaan missen. 
Beiden waren ze actief in het verenigingsleven 
van Wijnjewoude. Pake zat 33 jaar lang bij de 
brandweer en later was hij actief bij de 
biljartclub. Beppe was gymnastiek juf bij Longa 
en zat o.a. bij de plattelandsvrouwen. Ze 

hebben genoten van het huis waar ze woonden. Lekker bezig in de tuin en klussen in en 
om het huis.  
 
Zoals gezegd komt er ook een tijd van gaan. Een vrijstaand huis in een dorp waar niet 
alle voorzieningen naast de deur zijn en conditie die achteruit gaat is geen goede 
combinatie. De kans om te verhuizen naar een aanleunwoning van Rikkingahof in 
Oosterwolde is daarom een weloverwogen beslissing. Enerzijds iets om naar uit te 
kijken, anderzijds ook een grote stap met de nodige emoties.  
Eén ding is zeker; ze gaan de toekomst met een positieve blik tegemoet en kijken met 
een grote glimlach terug op het wonen in Wijnjewoude.  
Het nieuwe adres van pake en beppe is: 
Rikkingahof 62,  
8431 ME Oosterwolde 
Tel.0516481596 
 
PS. Bij deze zeggen ze hun lopende lidmaatschappen en donateurschappen op. 
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 
Soms is de verwarring groot en begrijpen we elkaar niet goed. Getuige het volgende 
voorval. Vraag ik één van mijn chefs of hij wat broccolini voor me wil bestellen, krijg ik 
broccoli van hem. Tja, dat was niet de bedoeling, ik vroeg broccolini. Ter verduidelijking 
stuurde ik hem de volgende mail, waarvan ik de tekst geleend had van wikipedia.  
‘Bimi, ook bekend als aspergebroccoli of babybroccoli, is een groente die in Japan door 
de Sakata Seed Company is ontwikkeld, door het kruisen van broccoli met kailan, twee 
variëteiten van Brassica oleracea. Bimi is ook bekend onder de merknamen 'tenderstem' 
en 'broccolini'. Nu was de verwarring compleet, misschien had ik gewoon bimi moeten 
bestellen; ik heb me gered met “gewone” broccoli’.  
 
Ovenschotel met pommes duchesses, broccolini en gebakken griet: 
 
griet met huid (120g/moot) 
20 g boter 
peper en zout 
2 knoflookteentjes 
50 ml witte wijn 
400 ml room 
2 preien, in fijne ringen 
400 g broccolini, 4 stukken 

  
voor de pommes duchesses: 
1 kg aardappel, bloemig 
50 g boter 
2 eidooiers 
snuifje nootmuskaat 
peper en zout 

 
Verwarm de oven voor op 200 °C. 
Schil de aardappelen, kook ze gaar in gezouten water. Giet af en schud ze droog. 
Stamp de aardappelen tot een puree. Meng met boter en eidooiers (eventueel een 
beetje melk) tot een smeuïge puree. Kruid naar smaak met nootmuskaat, peper en zout. 
Was de prei grondig en snijd in fijne ringen. 
Verdeel de knoflook, witte wijn en room over een ovenschotel. Schik de preiringen in de 
roomsaus. Breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat. 
Verwarm de boter in een steelpan en bak de vis op de kant van de huid. Leg de vis met 
de kant van de huid naar boven in de ovenschaal. Plaats het geheel twaalf minuten in 
de oven. 
 
Vul intussen een spuitzak met een gekarteld mondje met de puree. Spuit hiermee mooie 
torentjes op een met bakpapier bekleedde bakplaat. Plaats in de oven bij de vis en bak 
de torentjes 5 – 7 minuten. 
Kook de broccolini beetgaar. (Broccolini is geen mini-broccoli, maar een kruising van 
broccoli en een Chinese koolsoort. Het resultaat is een erg lekkere groente met een 
opvallend lange steel. Verkrijgbaar bij de betere groentenzaak. Kun je het niet verkrijgen 
gebruik dan de gewone broccoli). 
 
Haal de ovenschaaltjes en bakplaat uit de oven. Schik de broccolini en de pommes 
duchesses bij de vis. Serveer meteen. 
 
Siebo          
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Kerkdiensten 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Maart 

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

11 19.00 uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd, Biddag voor gewas en 
arbeid 

14 9.30 uur Weinterp Ds. G. Timmer, Twijzelerheide, 5e lijdenszondag 
 13.45 uur Weinterp  M. van Heijningen, Dorkwerd 

21 9.30 uur Weinterp Ds. W. Dekker, Oosterwolde (gld), 6e lijdenszondag 
 13.45 uur Weinterp Ds. M. Krooneman, Noordhorn 

28 9.30 uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd 
 13.45 uur Weinterp Ds. C. Hoek, Bedum/Onderdendam, Palmzondag 

Voorbereiding HA 
 
April 

2 19.30 uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd, Goede Vrijdag HA 
4 9.30 uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd, Paaszondag 
5 9.30 uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd, Paasmaandag 

 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
maart 

7 09.30 uur Ds. H. Engelsma 
10 19.30 uur Ds. P.W. Hulshof, Jubbega Biddag 
14 09.30 uur Ds, J.C. Overeem, Stiens 
21 09.30 uur Ds. W. Baas, Donkerbroek 
28 09.30 uur Ds. H. Engelsma 
 

April 

1 19.30 uur Ds. H. Engelsma, Witte Donderdag 
2  19.30 uur Ds. H. Engelsma, Goede Vrijdag 
4 09.30 uur Ds. H. Engelsma, 1e Paasdag 
5 09.30 uur Gezamenlijke dienst in de NH kerk 
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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




