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Zonnepanelen

Subsidie via WEN 
Euro 2000,-

BTW teruggave
Tevens verzorgen wij diverse andere duurzame technieken als 

warmtepompen, hybride systemen, energiezuinige verlichting, 

balans ventilatie, vloerverwarming, zonnecollectoren.

Voor meer info mail naar:
 

Of bel: 0516 - 47 14 15

gerben@deboerinstallaties.nl

ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415



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 1 mei 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 24 april om 18.00 uur. 
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. 
 
Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 
Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij:  
Lammert Bouma: e-mail: lammertbouma@gmail.com 
 
 
 
 
 
De automatische afschrijving van de vrijwillige bijdrage heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Ook hebben meer lezers dan voorheen zelf een bijdrage via hun bank geregeld. Daar 
zijn we bijzonder dankbaar voor. Toch blijft het voor ons belangrijk om van degenen die 
nog geen bijdrage overgemaakt hebben en de Bân wel een warm hart toedragen, die 
steun te krijgen. Het lijkt ons in de maand april nog niet verstandig om persoonlijk langs 
te komen. Misschien en hopelijk is het in de meimaand wel weer mogelijk. Dat we voor 
de tweede keer op rij geen bijdrage op kunnen halen, maakt het voor ons moeilijk de 
opbrengsten en uitgaven in evenwicht te houden. Vandaar de oproep om toch nog zelf 
een bijdrage te storten op bovenstaand banknummer. 
 
Alvast bedankt en 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 onderschrijf t.  

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“goeie Peaske” 
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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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Oude tracé N381 
Het zal niemand ontgaan zijn: het ‘ruiterpad’ op het oude tracé van de N381 (van de 
Trijehoek tot drukkerij Pool) is een triest stukje grond. Om hier wat aan te doen en er 
een aantrekkelijk gebied van te maken heeft PB samen met een aantal dorpsbewoners 
contact gehad met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provincie Fryslân en de 
gemeente Opsterland. 
 
Omdat het eigendom van het tracé 
deels van Staatsbosbeheer en deels 
van de gemeente is, zal het tracé in 
verschillende fases worden aangepakt. 
Na een bodemonderzoek is het in ieder 
geval duidelijk geworden dat het 
mogelijk is om nieuwe bomen te 
planten. Dat de huidige bomen dood zijn 
komt waarschijnlijk door de droogte van 
de afgelopen jaren. Het gedeelte van 
drukkerij Pool tot de bocht zal op korte 
termijn worden aangepakt: hier worden 
laanbomen (winterlinde) en meidoorns 
geplant. Verder zal de hele strook 
beheerd worden als kruiden- en 
faunarijk grasland. Wij houden jullie 
uiteraard op de hoogte wanneer er weer 
nieuws te melden is. 
 
Perken Merkebuorren 
Goed nieuws vanuit de gemeente: de 
komende tijd zal de gemeente het 
onderhoud van de perken aan de 
Merkebuorren meenemen in haar 
onderhoudsplan. Formeel zouden deze 
perken door de buurtbewoners zelf 
onderhouden worden totdat er een 
nieuw beeldkwaliteitsplan zou zijn 

vastgesteld. Omdat deze vaststelling 
nog even op zich laat wachten is 
besloten om het onderhoud nu alvast 
door de gemeente te laten plaatsvinden. 
Hoe dit in de toekomst verder zal gaan 
hangt af van het beeldkwaliteitsplan. Wij 
houden jullie uiteraard op de hoogte. 
 
Opening Proeftuin 
Zaterdag 3 april zal de officiële opening 
van de Proeftuin worden georganiseerd 
door WEN. Vanaf deze plek wil PB 
WEN feliciteren met deze mijlpaal. We 
hopen dat dit het startschot is van een 
nieuwe fase in het traject waar alle 
inwoners van zullen profiteren. PB 
beseft dat het voor WEN een hele 
verantwoordelijkheid is en wenst haar 
daarom veel wijsheid, succes en 
(duurzame) energie toe de komende 
tijd. 
 
Brengpunt Groenafval Ureterp 
In april kunt u uw tuinafval op alle 
zaterdagen van 09:00 – 13:00 uur 
brengen naar het Brengpunt Groenafval 
(Mounleane 12, Ureterp). 

 
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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WEN Stap voor Stap 
 
Online opening Proeftuin aardgasvrij 
It giet oan! Op zaterdag 3 april gaan we met een korte 
livestream op www.wen.frl de Proeftuin openen. De 
livestream wordt verzorgd door Sa!  
 
Zorg dat je om 11.00 uur met een lekker bakkie klaar zit aan 
je computerscherm. Je maakt dan in een kort programma 
mee hoe Wijnjewoude de eervolle uitdaging aanneemt om te laten zien hoe een 
plattelandsdorp aardgasvrij kan worden. 
 
Dat gaan we in Wijnjewoude met z’n allen doen door flink te besparen op ons 
energieverbruik en tegelijkertijd groengas op te wekken uit de mest van onze eigen 
koeien. Zo hoeven we onze huizen niet voor kapitalen te verbouwen en kunnen we 
straks volledig duurzaam en op eigen kracht in onze warmtebehoefte voorzien. En ook 
niet onbelangrijk, daar plukken we dan ook zelf de vruchten van. 
 
Mooie bijdrage helpt 
Het Wijnjewoudster Proeftuin-plan levert elke bewoner een mooie stimuleringsbijdrage 
voor energiebesparing op van maar liefst 2000 euro. Daarmee kan elke bewoner op 
geheel eigen wijze maatregelen nemen. Dus passend bij de mogelijkheden van zijn 
woning, zijn portemonnee en zijn wensen. De bewoner houdt de regie en kan waar 
gewenst ondersteund worden.  
 
Wil je meer weten over de Proeftuin 
Aardgasvrij Wijnjewoude? Op 
www.wen.frl/besparen staat een kort 
filmpje en ook diverse vragen met 
antwoorden over de Proeftuin en over 
de stimuleringsregeling voor 
energiebesparing.  
 
Lokale ondernemers laat je zien op 
‘de zeepkist’ 
Het isoleren en verdere verduurzaming 
van onze woningen levert veel werk op 
voor bouwbedrijven, installatietechnici, 
schilders, electrowinkels etc. Het zou 
mooi zijn als dat vooral aan lokale 
ondernemers wordt gegund. Om onze 
ondernemers een kosteloos podium te 
bieden, introduceert WEN op haar 
website de rubriek ‘de merke’. Hier kan 
de ondernemer zichzelf en zijn speciale 
actie of aanbieding presenteren. Stuur 
daarvoor een mailtje aan info@wen.frl of 
bel met Frans Pool. 
 

Digitale Ledenvergadering goed 
bezocht en interessant 
Het was even wennen om elkaar op het 
scherm te ontmoeten. Toch kon ieder 
die dat wilde zijn zegje doen via de 
microfoon of de chat. Het ging 
voornamelijk over Wijnjewoude als 
Proeftuin in het Programma 
Aardgasvrije Wijken (PAW). De levendig 
geïllustreerde presentatie van 
projectleider Tina Hulst over de plannen 
voor besparen en de 
stimuleringsbijdrage maakte de leden 
enthousiast. De presentatie staat op 
www.wen.frl/besparen.  
 
Subsidie zonneweide 
Onze subsidieaanvraag voor de 
zonneweide van 1,5 ha aan de Tolleane 
is toegekend. Deze SDE++ subsidie, 
waarbij de stroomprijs wordt 
gegarandeerd, heeft een looptijd van 15 
jaar. De productie moet uiterlijk op 1 
april 2022 starten. Prachtig nieuws! Nu 
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kunnen we aan de slag en kan het dorp 
ervan profiteren.  
De ecologische inrichting met hogere 
plaatsing en meer ruimte tussen de 
panelen biedt goede kansen voor 
versterking van de biodiversiteit op het 
terrein Zo zijn er al ideeën ontstaan voor 
een bloemenweide met bijenkasten. We 
zullen de omwonenden binnenkort 
uitnodigen om samen de groene details 
verder ‘in te kleuren’. 
 
50e klant Energie VanOns 
Steeds meer Wijnjewoudsters met een 
groen hart kopen hun 100% groene, 
lokaal opgewekte en betaalbare energie 
bij Energie VanOns. Dat is goed voor 
het klimaat en de leefbaarheid van ons 

dorp. Want voor elke klant ontvangt 
WEN een jaarlijkse vergoeding van 75 
euro om te besteden aan duurzame en 
sociale projecten. 
WEN stelt voor om het bedrag van ca 
3000 euro dat inmiddels beschikbaar is, 
te besteden aan een elektrisch 
bezorgautootje voor de toekomstige 
supermarkt, waaraan hard wordt 
gewerkt. Vanzelfsprekend hopen we dat 
veel meer inwoners klant worden bij 
Energie VanOns. Het is een eerlijk, 
groen en klantvriendelijk energiebedrijf 
met korte lijntjes en ook speciale 
aandacht voor ondernemers. De 50e 
WEN-klant wordt binnenkort in het 
zonnetje gezet.  

 
Ervaringen met de mono mestvergister van familie Stokman 
Bij de familie Stokman in Koudum werd vorig jaar een mono mestvergister gebouwd. 
Een tweetal buren van Stokman brachten een bezoek aan de vergister. Ze wilden in hun 
dorpskrant een verhaal schrijven over Stokman’s plannen voor mestvergisting en 
groengasproductie. En wat bleek, zonder dat deze buren het door hadden was de 
vergister inmiddels al wekenlang volop in bedrijf. Het verhaal van de buurmannen (met 
daarbij een downloadknop voor alle technische ins en outs) kun je lezen onderaan op de 
webpagina www.wen.frl/mestvergisting. Verder vind je op deze pagina een informatief 
filmpje over Stokman’s installatie.  En ook een verwijzing naar allerlei vragen over 
mestvergisting en groengas. Want dat dit onderwerp sterk leeft, zoveel is duidelijk. 
 
 

Gezondheidstip van de werkgroep “Gezond 
Wijnjewoude” van Plaatselijk Belang 

 
De tip in de Bân van maart om je aan te sluiten bij Team Wijnjewoude van Ommetje 
app, heeft flink navolging gekregen. 75 dorpsgenoten hebben zich al aangemeld. Een 
fantastisch resultaat in zo’n korte tijd. Er wordt door jong en oud fanatiek gewandeld in 
en rond ons dorp. Maar er kunnen nog veel meer bij!! Je kunt je nog steeds aanmelden 
en vergeet vooral niet eens een praatje te maken onderweg. 
Hoe ook maar weer in te loggen: Ga naar de app Store en download de app ”ommetje 
lopen” van de hersenstichting. Voeg je toe aan Team Wijnjewoude met code: 9CLHC. 
 
Nieuwe beweegtip 
Al een paar weken wordt het SEPP spel fanatiek gespeeld in de verschillende dorpen 
van de gemeente Opsterland. Een spel waarbij het beweegteam ontvoerd is en jullie ze 
kunnen helpen bevrijden. Ook in Wijnjewoude kun je meedoen aan dit spel. Met 
inlogcode: E2DG96. Rond het startpunt van de route hangt een flyer met informatie over 
de beweeggame. Daarop staat ook de inlogcode. Weet je de flyer te vinden? Dan weet 
je ook waar de start is       
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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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Werkgroep Kom erbij 
 

“Alles doet er toe. 
Ook wat er niet toe doet, 

doet er toe.” 
 

Herman van Veen. 
 
 
De Duofiets 
We willen weer een supermooi bericht met jullie delen, en wel van De Van 
Teyensfundatie: 
Geachte heer/mevrouw, 
U heeft bij ons een verzoek ingediend voor een bijdrage voor de Aanschaf duo-fiets.  
Het College van Regenten heeft besloten uw aanvraag te honoreren en stelt hiervoor 
een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.500,-.  
 
Samen met de bijdrage van de Raboclubsupportactie, Het Postcode Loterij Buurtfonds 
en De werkgroep Dorpsbudget, zitten we op het bedrag wat nodig is voor de aankoop. 
 
Oproep 
Wil je fietsmaatje zijn, omdat je soms wel een ochtend of middag vrij 
bent, of wil je gewoon een keer of vaker mee op de fiets, omdat je niet 
meer durfde? Grijp je kans, want dit wordt fietsen met handen los of 
vast….!! Laat het ons vast weten, via mail of telefoon. Samen eropuit, 
zelfs gescheiden door een corona-spatscherm is het gezellig!! 
Verdere details komen spoedig, let op de Bân.  

 
Onderweg met paaseitjes 
Onze lieve koffieochtendgasten verdienden weer een voordeurbezoekje.  
De eitjes zaten in een zelf geknutseld haasje samen met ander Paaslekkers. 
Marion, Marjan en Anja, bedankt! 

 
SamenWijnjewoude 
We denken met elkaar altijd aan onze mede-dorpsgenoten die een nog moeilijker tijd 
doormaken dan we sowieso al beleven. Als je ouder en/of ziek bent heb je gewoon zo 
nu en dan en liever vaker een teken van medeleven nodig. Vandaar ons 
SamenWijnjewoude Paasidee. Wilma van der Meulen zorgde voor tulpen, de kids en 
groteren van Stichting A en B kleurden en Frans Pool hielp met het samenvoegen van 
alles op een mooie kaart. Het was weer fantastisch om dit initiatief dorpsbreed te 
realiseren, ondanks dat corona ons nog steeds op de hielen zit. 
 
Wens 
Vanaf deze plek wensen we u mooie Paasdagen. Dit jaar geen 
paasvuur, maar wel op Witte Donderdag, The Passion op TV. Geen 
eierdans of eiertikken, maar wel genieten van de natuur en van elkaar. 
Laten we met elkaar in verbinding komen en blijven. 
 

Ieders talenten benutten en blijven gebruiken wat er al is. 
Estafette. 
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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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Ondertussen blijven we naar elkaar omkijken, en treffen we u onderweg natuurlijk graag 
op gepaste afstand. Please, stay safe!! Blijf gezond. 
Ons kun je bereiken via email-adres, komerbij@wijnjewoude.net, of natuurlijk 
telefonisch, Alie, tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 06-37552518.  
 
Werkgroep Kom erbij,  
Grietje, Alie, Auckjen, Leny, Jelle en Lydia. 
 
 
 
 

Onderweg naar de supermarkt 
 

 
 
 
 
      
 
Foto: Kees van der Veen  
 
 
 
 
 

 
In de vorige Bân hoorde u niets van ons. 
Want, hoewel er achter de schermen 
veel werk werd en wordt verzet, er was 
niet echt iets te vermelden. En eerlijk 
gezegd, echt nieuws kunnen we nu ook 
nog niet melden. Maar wel is duidelijk 
dat er flinke stappen gemaakt worden. 
Op verschillende fronten worden 
plannen concreet gemaakt en 
besproken op haalbaarheid. Inrichting, 
indeling en aanbod zijn daarbij 
belangrijke zaken. Niet vergeten dat het 
geheel uiteindelijk ook financieel 
haalbaar moet zijn. Kortom, het is de tijd 
van veel zaken op een rij zetten om een 
verantwoorde beslissing te kunnen 
nemen.  

Het uitgangspunt hierbij is: 
zorgvuldigheid gaat voor snel beslissen. 
 
Wanneer de beslissing valt en de 
supermarkt doorgaat, dan kan het maar 
zo zijn dat we u als dorpsbewoner 
vragen om ondersteuning bij 
bijvoorbeeld een aantal praktische 
klussen. We hopen dat we dan een 
beroep op u mogen doen. Het doel is en 
blijft een mooie en volwaardige 
supermarkt openen die prettig oogt en 
uitnodigt tot boodschappen doen in ons 
eigen dorp. Want onze slogan blijft 
natuurlijk: 'Koop elders niet, wat 
Wijnjewoude biedt' 

 
Het ziet ernaar uit dat we u in de volgende Bân meer kunnen meedelen. Dat vermelden 
we dan natuurlijk ook op de website van Wijnjewoude. Voor nu wensen we u mooie 
Paasdagen! 
 
Namens werkgroep supermarkt,  
Marianne Hulsbergen 
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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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Drie mestvergisters in Wijnjewoude 
 
Dat zou kunnen. In de werkgroep Leefbaarheid is dat één van de opties waarnaar 
gekeken is en voor het vervolg van deze werkgroep worden mensen uit Wijnjewoude 
gezocht die mee willen denken. De gemeente Opsterland heeft de opdracht aan WEN 
gegeven om te onderzoeken of drie lokale mestvergisters ook mogelijk is in plaats van 
één grote mestvergister. Plus om te onderzoeken waar een grote mestvergister het 
beste kan staan, dat hoeft niet persé aan de Tolleane te zijn. De ontwikkelingen gaan 
snel, dus misschien kan er meer. 
 
De 1e werkgroep Leefbaarheid was 
toegankelijk voor iedereen uit 
Wijnjewoude. Uiteindelijk zaten hier 
mensen in van WEN en buurtvereniging 
Klein Groningen. Met de hulp van Arjen 
Bos van de Koninklijke Nederlandse 
Heidemij Maatschappij (KNHM) heeft 
deze werkgroep acht punten benoemd 
waar we wat mee moeten als dorp. Via 

de KNHM kon de werkgroep gebruik 
maken van een expert op het gebied 
van mestvergisters bij Arcadis. De 
werkgroep heeft het onderzoek 
gepresenteerd. Op een aantal punten is 
al overeenstemming, op een aantal 
punten niet en op een aantal punten kan 
dat nog niet omdat het soort installatie 
nog niet duidelijk is. 

 
De punten zijn: 
 
1. Geur – Hierover zijn de meningen verdeeld. WEN geeft aan dat dit meevalt, maar er 

zijn ook andere meningen. 
2. Geluid – Kan nog niks over gezegd worden, want dit hangt af van de installatie die 

gebouwd wordt. Wel kan er zo gebouwd worden dat er geen geluidsoverlast zal zijn. 
Dit geldt niet alleen voor de installatie maar ook voor het vervoer en lossen van de 
mest en het laden van de digestaat. Een gewone vrachtwagen maakt meer lawaai 
dan een elektrische vrachtwagen. En de mest zal verpompt moeten worden wat 
geluid maakt.  

3. Licht – Hier zijn we het over eens. Op de zuivering brandde altijd licht. Nu niet meer 
en straks ook niet. De afspraak is: als het donker is, brandt er geen licht. Alleen bij 
een calamiteit of als er iemand is (in de winter is het immers langer donker). 

4. Verkeer / transport – Hier zijn we het ook over eens. Dit was het grote hangijzer en 
daarom is het onderzoek van Arcadis hiermee begonnen. Het resultaat bestaat uit 4 
voorstellen. Twee voorstellen laten zien hoe vaak dat zal zijn van en naar de oude 
zuivering op de Tolleane met een grote of kleine vrachtwagen. De twee andere 
voorstellen laten zien hoe dit zal zijn met een grote of kleine vrachtwagen van en 
naar 3 lokale mestvergisters op 3 verschillende plaatsen in Wijnjewoude. WEN heeft 
al besloten om zich aan de routes in dit plan te houden. Als het zover komt, wordt 
hier een contract (privaatrechtelijke afspraak) over gemaakt dat als het misgaat dat 
dit niet via de gemeente hoeft. 

5. Gezondheid – Dit is nog niet helemaal duidelijk omdat er nog weinig over bekend is. 
6. Landschap / uitzicht – Kan nog niks over gezegd worden omdat dit afhangt van de 

installatie die gebouwd wordt. In het overleg tussen buurtvereniging Klein Groningen 
en WEN over het zonneveld is afgesproken dat het huidige bosje blijft zoals het is.  

7. Waarde onroerend goed – Dit zit niet in het onderzoek van Arcadis maar kwam wel 
kort aan bod. Aan de ene kant kan het zijn dat de woningen minder waard worden. 
Aan de andere kant komt uit een onderzoek van de Rabobank dat huizen met groen 
gas meer waard worden. 
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8. Veiligheid – Dit laatste punt kwam tijdens de 1e werkgroep leefbaarheid naar voren. 
Mest wordt gas en gas is explosief. Omwille van de veiligheid komt er een 
fakkelinstallatie die aan gaat als het nodig is. We weten al wel dat we hier nog te 
weinig van weten. 

 
Nu is de gemeente Opsterland er ook bij betrokken. WEN, buurtvereniging Klein 
Groningen, de actiegroep Westkant is geen Mestkant zitten hier aan tafel. De gemeente 
heeft WEN de opdracht gegeven om de optie van drie lokale mestvergisters te 
onderzoeken. En om een werkgroep leefbaarheid 2.0 te starten. Iedereen uit 
Wijnjewoude en postcodegebied 9241 is daarom uitgenodigd om hierbij aan te haken. 
Laat het WEN weten of neem contact op met buurtvereniging Klein Groningen voor 
meer informatie. 
 
Buurtvereniging Klein Groningen 
 
 
 

Nieuws van ODV 
 
We gaan steeds verder open!! We zijn erg blij met de 
versoepelingen van de afgelopen tijd. Er mag weer volop 
getraind worden door de jeugd tot 27 jaar en in kleine groepjes 
voor de ouderen (vedettes zoals ze zichzelf graag noemen), 
aangezien de A-selectie in tweeën is gesplitst. Ondanks dat we 
dus niet met de volledige A-selectie kunnen trainen zijn we 
momenteel blij met elke versoepeling. 
 
De beste jeugdspeler 
Zaterdag 20 maart heeft er voor de 
jeugd een mooie activiteit 
plaatsgevonden: “de beste jeugdspeler 
van Nederland: verdien een stage bij 
PSV”. Er waren ruim 40 jeugdleden 
aanwezig. Een mooie dag voor iedereen 
waarna vier van onze jeugdleden door 
mogen naar de volgende ronde. Wij 
wensen deze kinderen veel plezier en 
succes 
 
Nieuwe kleedkamers 
De bouw van de kleedkamers vordert 
gestaag. De buitenkant is klaar en er 
wordt volop gewerkt aan de binnenkant. 
We hopen de kleedkamers aan het 

begin van het nieuwe seizoen in gebruik 
te kunnen nemen. 
 
21 augustus jubileumfeest! 
Noteer deze datum. De voorbereidingen 
zijn in volle gang, wij willen van deze 
dag, een leuke dag maken voor jong en 
oud. We hopen dat iedereen zijn 
steentje bij wil dragen aan een leuke 
dag vol gezelligheid. Wij gaan ervan uit 
dat corona tegen die tijd beheersbaar is 
en dat feesten weer los kunnen. 
Mochten er aanpassingen nodig zijn 
voor onze activiteiten, dan zullen we dat 
doen. In het kader van het jubileum, 
willen we graag op ski-uitje aan het 
begin van 2022. 

 
We nodigen alle leden, oud-leden, donateurs en partners uit om mee te gaan (enkel 
18+). We willen met minimaal 35 man om de kosten laag te houden en de gezelligheid 
te vergroten. Denk er vast over na, we komen later met meer informatie en 
opgavemogelijkheden. 
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Dorpssteunpunt Wijnjewoude 
 
Wat is buurtbemiddeling? 
Burenruzies komen overal voor. Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand  
loopt of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Dit kan het veiligheidsgevoel  
van inwoners van uw gemeente aantasten. De belangrijkste doelstellingen van 
buurtbemiddeling zijn: het herstellen van de onderlinge communicatie, het bevorderen 
van het wederzijdse respect, het benoemen van de gezamenlijke belangen en 
toewerken naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.  
 
Buurtbemiddeling is een landelijk project vanuit het CCV, Centrum voor  
Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het CCV is er voor alle zaken die te maken  
hebben met de coördinatie, kwaliteitsborging, monitoring, doorontwikkeling en  
registratie van buurtbemiddeling. Getrainde vrijwillige bemiddelaars helpen ruziënde 
buren om het contact te herstellen. Zij spelen niet voor rechter, vellen geen oordeel en 
geven geen adviezen. Zij begeleiden buren om (weer) met elkaar in gesprek te komen 
en samen zelf een oplossing te bedenken waar ze allebei tevreden over zijn. De 
methode werkt het beste in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. 
Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. 
Buurtbemiddeling draagt zo bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid. 
 
Buurtbemiddeling werkt stap voor stap en niet sneller of verder dan de betrokkenen  
willen of kunnen. Alle informatie blijft vertrouwelijk. Soms blijken een of twee stappen  
al voldoende te zijn om een oplossing te vinden. 
– Stap 1: telefonisch gesprek met coördinator over de situatie en de mogelijkheden  

van buurtbemiddeling 
– Stap 2: persoonlijk gesprek met twee buurtbemiddelaars 
– Stap 3: de buurtbemiddelaars hebben een gesprek met de buren 
– Stap 4: een gezamenlijk gesprek onder leiding van de bemiddelaars op een neutrale 

plek (wanneer beide hier voor open staan) 
– Stap 5: telefonische nazorg 
 
Kader Buurtbemiddeling 
Buurtbemiddeling is vooral toepasbaar bij irritaties of conflicten tussen buurtgenoten  
in de dagelijkse leefsfeer. Het gaat om situaties die in beginsel te licht zijn voor formeel 
optreden door politie en/of justitie. Denk bijvoorbeeld aan onenigheid over: 
geluidsoverlast, erfscheiding, tuin- en buitenproblemen, overlast door kinderen/ 
huisdieren, vernielingen, rommel bij de woning, stankoverlast, parkeeroverlast, 
bejegening (pesterijen, roddelen etc.). 
 
Stichting Scala Buurtbemiddeling 
Moskampweg 3-5, Oosterwolde 
Tel. 06 54 35 08 55 of 0516 567220 
www.scala-welzijn.nl | e-mail: buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl  
 
Als het in verband met de coronamaatregelen weer mogelijk is, zijn wij als 
Dorpssteunpunt weer alle even weken op woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in de 
Swingel. U bent van harte welkom voor een praatje en een bakje koffie/thee. 
Vriendelijke groet, 
Martje, Grietzen, Alie, Joop, Aldert en Appie 
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Eén samenwerkingsschool voor alle kinderen  
in Wijnjewoude 

 

       
 
Een mijlpaal bereikt! 
Op 16 maart jl. hebben de voorzitters van de Medezeggenschapsraden van Votum 
Nostrum en It Twaspan, Ilona Jongsma en Jeroen Malewicz, hun handtekening gezet 
onder de Fusie Effect Rapportage (FER). Daarmee hebben de medezeggenschaps-
raden van beide scholen ingestemd met een fusie. 
 
In de FER wordt beschreven hoe de 
samenwerkingsschool eruit gaat zien. 
Deze ondertekening is een belangrijke 
mijlpaal in de ontwikkeling van een 
sterke basisschool voor Wijnjewoude. 
Vanaf het nieuwe schooljaar 2021/ 2022 

gaan obs It Twaspan en cbs Votum 
Nostrum samen in de nieuwe school. De 
school zal vallen onder het bevoegd 
gezag van het schoolbestuur Comprix. 
Sylvia Bron wordt de directeur van de 
samenwerkingsschool. 

 
De fusie van cbs Votum Nostrum en obs It Twaspan is een 
wens van vele bewoners in Wijnjewoude. Dorpsbelang 
dringt al een aantal jaren aan op fusie om zo, ondanks 
krimp, een basisschool voor het dorp te kunnen behouden. 

De afgelopen maanden is 
door beide teams en ouders 
hard gewerkt aan een visie 
voor de fusieschool: de 
samenwerkingsschool wordt 
een identiteitsrijke school 
waar kinderen worden 
begeleid in het ontwikkelen 
van hun eigen identiteit. De 
kernwaarden: veiligheid, eigenheid, vertrouwen en leren/ 
ontwikkelen vormen de basis voor de nieuwe school. 
 
 
 

 
In digitale aanwezigheid van alle teamleden van beide scholen en de leden van de 
medezeggenschapsraden is het glas geheven op deze belangrijke mijlpaal. 
De komende maanden wordt duidelijk waar de fusieschool gehuisvest wordt, hoe de 
school gaat heten en wat de samenstelling van het team zal zijn. 
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Verkeersveiligheid Opper Haudmare & Weinterp 
 
De verkeersveiligheid op de Opper Haudmare is niet helemaal geworden wat was bedoeld 
en waarop was gehoopt. Maar er gloort hoop aan de horizon. Er is een adviesrapport met 
kleine, gemakkelijke en met een hele goede oplossing om ervoor te zorgen dat er minder 
(vracht)verkeer gaat rijden door Klein Groningen en over de Weinterp en dat het verkeer 
langzamer gaat rijden. 
 
In het adviesrapport gaat het om het deel van de Opper Haudmare tussen de Leidijk en de 
Driehoek. In dit adviesrapport van studenten van NHL Stenden staan de knelpunten 
beschreven. Zo zijn er onoverzichtelijke en daarmee onveilige kruispunten bij Klein 
Groningen. Te hoge snelheden, gemiddeld tussen de 75-85 km/u waar je 60 km/u mag. Veel 
vrachtverkeer en veel forenzenverkeer vanuit Waskemeer en Haulerwijk. De provincie 
Fryslân zei destijds bij de afwaardering dat dit via Donkerbroek naar de N381 zou gaan 
rijden. Bovendien komen door dit vele en zwaardere verkeer gaten en bulten langs de 
randen van de weg wat hinder geeft en zelfs onveilig is. 
 
Sommige oplossingen zijn eenvoudig en makkelijk te realiseren. Het adviesrapport stelt voor 
om: 
• Wegversmallingen te doen bij Klein Groningen (dezelfde zoals ook bij het verlaten van 

Wijnjewoude richting Bakkeveen) 
• Een grijs naambord in deze wegversmalling te plaatsen met de naam van het 

buurtschap. Met oud en nieuw stond er een dergelijk bord en je kon het verschil in 
snelheid gelijk merken. 

• De beide onoverzichtelijke kruisingen een gelijke uitstraling geven. Door in hetzelfde 
materiaal te werken (is nu asfalt en baksteen) en witte markeringen aan te brengen aan 
alle 3 kanten. Verkeer geeft nu vaak rechts geen voorrang en da’s niet alleen onveilig 
maar ook heel beangstigend op momenten 

 
Leidijk 
De hele goede oplossing heeft te maken 
met driesprong van de Leidijk en de 
Opper Haudmare. Hier maakt de 
automobilist en de vrachtwagenchauffeur 
vanuit Waskemeer de afweging om door 
Klein Groningen en over Weinterp naar de 
N381 te rijden of via Donkerbroek zoals 
oorspronkelijk in de plannen van de 
provincie stond. Door de inrichting is het 
nu gemakkelijker om te kiezen voor de 
route door Klein Groningen en Weinterp. 
Meer gemeenten worstelden met dit 
probleem, maar gelukkig kom je 
tegenwoordig op verschillende plaatsen 
de oplossing tegen, zoals bij Ureterp en 
bij Hollandscheveld. Door de rijrichting 
aan te passen, wordt het logischer en 
vooral gemakkelijker om de richting te 
volgen van het oorspronkelijke plan en dat 
is niet dwars door Klein Groningen en via 

Weinterp naar de N381. Het frappante is 
als je op Google Maps naar de Leidijk 
kijkt, zie je dat de weg al aangelegd is met 
een afbuiging richting Donkerbroek. 
 
Gemeente Opsterland 
Plaatselijk Belang en buurtvereniging 
Klein Groningen werken er samen aan om 
met de gemeente tot oplossingen te 
komen. We werken ook samen met de 
werkgroep verkeersveiligWaskemeer, 
want zij hebben dezelfde problemen. Het 
begin was in 2010, het zou fijn zijn als we 
binnenkort de veilige weg hebben zoals is 
afgesproken en dat de overlast en 
onveilige situaties er niet meer zijn. 
Nieuwsgierig? Het rapport en de 
PowerPoint-presentatie zijn op te vragen 
bij Plaatselijk Belang Wijnjewoude en bij 
buurtvereniging Klein Groningen. 

 
De werkgroep verkeersveiligheid, Albert van der Velde, Jan Hoogenberg, Marga Oosterveld 
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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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Voorstel situatie Leidijk 

 
 
Voorstel aanpassing onveilige kruispunten 

 
 
Voorstel versmalling met grijs gemeentebord Klein Groningen 
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Geef de pen door 
 
Afgelopen maand heb ik, Susan Greydanus, de pen gekregen van 
Jelle Bakker, mijn buurtgenoot, met de vraag of ik een stukje wilde 
schrijven voor in “de Bân”. 
 
Sinds 2003 ongeveer wonen wij in 
Wijnjewoude, wij zijn Johan mijn man en 
onze 2 kinderen, Robyn en Omar 
Greydanus. Dat is eigenlijk gek gelopen, 
Johan werkt in Beilen en ik werkte toen 
in de gevangenis in Leeuwarden. 
Wijnjewoude lag hier prachtig tussenin! 
Van oorsprong ben ik geen Fries maar 
Johan wel en wij woonden, toen de 
kinderen geboren werden in de regio 
van Beilen voor Johan zijn werk. Maar 
ja, de roots trokken aan Johan en hij 
wilde graag terug naar Friesland. Wel 
wilde ik graag in een omgeving wonen 
die én handig was met ons werk, maar 
zeker ook prachtige natuur om zich 
heen had. Zo zijn we in Wijnjewoude 
terecht gekomen. Ondertussen woont 
Robyn zelfstandig, wat gaat de tijd snel! 
 
Toen wij in Wijnjewoude kwamen 
wonen, reed ik paard en had ik een 
leuke jonge arabier die nog ingereden 
moest worden met als doel; lange 
afstanden rijden (endurance heet dat in 
de paardensport). Na enkele jaren met 
mijn paard de omgeving van 
Wijnjewoude en Hemrik ontdekt te 
hebben, kreeg ik last van blessures en 

heb ik mijn paard 
moeten verkopen. 
Tsja, wat dan….. ik 
heb een poosje 
volleybal gespeeld 
in Wijnjewoude en 
ik heb een aantal jaren aan hardlopen 
gedaan, ook daarin wilde ik graag de 
langere afstanden. Helaas, mijn lijf liet 
mij in de steek. Op advies van de 
chirurg ben ik destijds gaan fietsen, nu 
was zijn advies vast niet bedoeld voor 
het mountainbiken maar ach…. een 
beetje eigenwijs ben ik toch wel. Dus op 
de mountainbike en natuurlijk, na een 
aantal jaren, werden daar de afstanden 
ook steeds langer tot aan meerdaagse 
tochten toe. Dit jaar staat er een tocht 
van 500 km mountainbiken op de 
planning, doel is dit binnen drie dagen te 
doen. Tentje mee, slapen onder de 
sterren en een potje eten koken 
onderweg, heerlijk dat gevoel van 
vrijheid. Johan is een paar jaar geleden 
ook besmet geraakt met het 
mountainbike virus en maakt ook steeds 
langere tochten. Het komt er nog wel 
een keer van dat we samen op 
“bikepack avontuur” gaan. 

 
Verder zien jullie mij en Johan natuurlijk regelmatig met onze honden, Joy & Dio door 
het dorp lopen. Vaak krijgen we de vraag wat voor ras dit is. Beide zijn zij een Working 
Kelpie. Oorspronkelijk afkomstig uit Australië waar ze werken op enorme kuddes 
schapen of runderen. Met Joy heb ik een aantal jaren geholpen als hulpherder bij de 
schaapskooi in Anloo en daarnaast aan hondensport gedaan. Dio is getraind als search-
and-rescue dog en als zodanig inzetbaar. Het komt dus voor dat we opgeroepen worden 
om vermiste mensen op te sporen. Geweldig leuk werk voor zowel de hond als voor mij. 
De hond kan heerlijk zijn neus inzetten en hij wil dolgraag werken (het is tenslotte niet 
voor niets een werkhond!) en ik ben blij dat ik kan helpen om duidelijkheid te geven bij 
vermissingen. Het zal je maar gebeuren dat je je demente moeder kwijt bent of je 
dochter in psychische nood het huis uit gegaan is. 
 
Brood moet er ook op de plank komen. Ik werk in het gevangeniswezen en doe dat al 
meer dan 30 jaar in veel verschillende functies van bewaarder tot maatschappelijk 
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werker. Sinds begin dit jaar werk ik als herstelconsulent in PI Veenhuizen. 
Gedetineerden kunnen mij benaderen als zij last krijgen van wroeging, schuld of 
schaamtegevoelens en daarmee aan de slag willen met bijvoorbeeld slachtoffers of 
nabestaanden. Ik zie het als mijn taak om gedetineerden te wijzen op hun 
verantwoordelijkheden en met hen in gesprek gaan over de gevolgen van hun acties. 
Natuurlijk met als doel groei en vooruitgang voor de mensen (slachtoffers en daders) 
maar ook het terugdringen van recidive. Een leuke uitdagende baan waarin ik mij goed 
thuis voel. 
 
Genoeg over mij, ik wil de pen graag doorgeven aan Clari de Roo. 
 
 
 
Aanvulling artikel ‘vleeschhouwerij’ (vorige Bân) 

 
Willem van der Meer heeft in 1990 de slagerij 
Tolman B.V. gekocht en in 1997 geïntegreerd in 
Volumemarkt Van der Meer B.V. Vervolgens is 
deze weer verkocht in januari 2003 omdat het 
helaas niet rendabel was.  
 
Op deze foto van ca. 1912, toen de oorspronkelijke 
slagerij werd gebouwd, staat in het onderschrift 
slager Jan Tolman. Dit moet zijn Markus Tolman. 
Zie website; Historisch Wijnjewoude. 

Durk. 
 
 

Geef jezelf 3 online yogalessen cadeau! 
 
Toe aan beweging en ontspanning, probeer de online yogalessen met Margriet. Een 
goed moment om het nu thuis te proberen, vanaf je eigen mat.  
 
Yoga helpt velen om meer balans, 
stabiliteit en flexibiliteit te creëren. De 
houdingen zijn goed voor je nek & 
schouders, je rug maar zeker ook je 
ademhaling.  
 
Drie online lessen voor maar € 17,95 op 
dinsdagavonden van 20.00 - 21.15 uur. 
Kun je die avond niet, je kunt de online 
lessen ook op een ander moment 
uitvoeren. Zolang we niet offline samen kunnen komen geef ik steeds online lessen in 

een serie van drie. Je kunt elk moment instappen.  
Bel of mail me voor opgave of meer informatie.  
 
Margriet Sijtsema-Tolsma 
info@studiovrijzicht.nl | 06-43542644 
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Rosita da Lima Fotografie 
 
Sinds 4 januari van dit jaar heb ik een knop omgedraaid en besloten om mijn hart te 
volgen... nog meer dan dat ik al deed... en ik zal je zeggen... dat voelt VRIJ... Zoals 
sommigen van jullie weten is fotograferen mijn passie en door de vele reacties die ik 
vaak mag ontvangen, heb ik besloten om hier mijn werk van te maken. Er liggen veel 
uitdagingen op mijn pad, die ik graag aanpak en dit zal je terugzien in mijn foto's.  
 

Dus... mocht jij iets vast willen leggen als een 
mooie herinnering, je bedrijf goed in de picture 
willen zetten, productfotografie of wat ook maar, ik 
kom graag bij je langs om jouw speciale moment 
vast te leggen. Stuur mij een mailtje 
rosita1362@hotmail.com of bellen mag ook voor 
informatie en ik zal contact met je opnemen.  
 
 
 
Rosita da Lima 
Welfingstrjitte 50 
9241 GP Wijnjewoude 
Tel.: 06-17750777 
 
Voor meer informatie kijk dan op mijn website 
www.rositadalima.nl.  
 

 
 
 
 

Puur – kadootjes en streekproducten 
 
De laatste tijd ben ik bezig geweest om een winkel te creëren voor cadeautjes en 
streekproducten. Het assortiment bestaat o.a. uit kraamcadeautjes, kaarten, 
wandborden, kalfsvlees en deze worden telkens aangevuld. 
 
Volg me op Facebook voor het gehele 
assortiment, aanvullingen en nieuwtjes 
via puur – kadootjes en 
streekproducten. 
 
Wil je langskomen? Welkom! Neem 

voor de zekerheid even contact met me 
op via 06 – 30774601 om me te treffen. 
 
Hopelijk tot snel. 
Groet, Anne-lys Herder 
Weinterp 78, Wijnjewoude 
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Prikbord 
 

Dankbetuiging 
 
Na een lang leven is op 2e kerstdag onze leave mem, beppe en âlde beppe  

Gerrie Tolman-de Vries overleden en hebben we haar op 30 december herenigd met ús 
leave heit en pake Wiebe Tolman. 
 
Ons ouderlijk gezin is er niet meer maar onze band en de goede herinneringen aan de 
tijd in Wijnjewoude zullen blijven. We willen u hartelijk dankzeggen voor alle 
hartverwarmende reacties die we hebben mogen ontvangen. 
 
Namens de hele familie: Willy, Aly, Janneke en Marja Tolman. 
 
 

 
Bedankt en tot ziens! 
 
Beste dorpsgenoten, 

 
Eind 2020 ben ik verhuisd naar De Lijte in Ureterp. Ik denk met veel plezier terug aan 
het wonen in Wijnjewoude. Hartelijk dank aan iedereen voor de fijne contacten en de 
betrokkenheid door de jaren heen. 
 
Vriendelijke groeten, 
Jantje de Vries - Dalstra 
Lijteplein 56 - 114 
9247 ES Ureterp 
0512 - 78 57 22 (nieuw) 
  

www.dejongautos.net

APK Onderhoud  Occasions .

Tolleane 12

9241 WH Wijnjewoude

0643997171
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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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Handwerkgroep Wâldhús 
 
Beste dorpsgenoten,  
De afgelopen jaren maken wij bij de handwerkgroep in het Wâldhús creatieve kleding 
voor de bewoners in Nepal, hieronder een bericht van de stichting Tamsarya. 
 
Janke Jongsma & Froukje Pera 
 
 
 

Al 34 jaar hulp aan Nepal 
 
Door Trees van Rijsewijk 
 
Het is alweer 34 jaar geleden dat ik moeder werd van het weesmeisje Kumari en een 
stervende baby langs de kant van de weg vond. De baby kreeg de naam Reeta en 
dankzij hulp uit Nederland werd zij verpleegkundige. Kumari en Reeta zijn de twee 
belangrijke personen in mijn leven die ervoor zorgden dat ik me 34 jaar geleden volledig 
ging inzetten voor arme noodlijdende kinderen en mensen in Nepal. Ik richtte de 
Stichting Tamsarya op. Met de verkoop van zwart-wit kaarten, toen 25 guldencent, 
zamelde ik geld in. Een uitzending op de televisie van de Wilde Ganzen, maakte het 
mogelijk om een eerste school met opvang voor risicokinderen te realiseren. Nu 34 jaar 
later kunnen we terugkijken op veel mooie resultaten. Kinderen in de afgelegen 
bergdorpen, die geen school hadden, kregen voor het eerst in hun leven een school. 
Met de steun van vele donateurs konden we 42 scholen bouwen in deze afgelegen 
gebieden. Een school met vijf lokalen kost € 15.000,-. 
 

In 2008 startte Stichting Tamsarya een 
vroedvrouwenopleiding voor arme 
meisjes, afkomstig uit heel Nepal! Na 10 
jaar waren er 400 meisjes opgeleid en 
werd dit project afgesloten. 
Hardwerkende vroedvrouwen zijn het 
geworden met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel, die zes 
dagen per week vele arme vrouwen 
bijstaan, waarbij hulp aan 12.000 mensen 
per jaar door één vroedvrouw, geen 
uitzondering is. 

 
Behalve opvang van meer dan 400 kinderen, die geen ouders meer hebben, geen huis 
of gehandicapte ouders werden er ook veel gezondheidskampen georganiseerd. 
Duizenden zieken ontvingen medische hulp en de oogheelkunde kampen gaven veel 
mensen met staar het zicht terug. Twee jaar geleden werd een naaiopleiding gestart en 
66 arme meisjes en vrouwen kregen naaidiploma. Reactie van één van hen: 'als 
naaister heb ik voor het eerst in mijn leven een eigen inkomen. Wij vrouwen in Nepal 
hebben een heel moeilijk leven, we worden onderdrukt en het voelt alsof we geen eigen 
leven hebben.' 
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Stichting Tamsarya is actief op het platteland, zowel in de vlakte als in de bergen. Het 
leven in de bergdorpen is totaal anders als in de vlakte. In praktisch alle bergdorpen is 
men in het dagelijks leven grotendeels onafhankelijk en is de natuur een 
'dienstverlener'. In deze bergdorpen werken de bewoners zeven dagen per week en 
wordt het werk niet beleefd zoals in het westen. Een Nepalees omschrijft het in eigen 
woorden als volgt: 'Al het werk is een positieve praktische bezigheid.' Men beleeft het 
werk en het heeft een opbrengst. 
 
Gebruiksvoorwerpen die men elders 
in een smederij laat maken, zoals 
emmers van ijzer en kukuri's gaan 
een leven lang mee. Ongeveer 90% 
van de bewoners in de bergen is 
boer, bezit een stukje land, maar kan 
ook gebruik maken van niemandsland 
(van de overheid), heeft vee en kan 
daarom praktisch geheel 
zelfvoorzienend leven. Het grootste 
deel van de mensen boven de 30 jaar 
is analfabeet. Als men ziek wordt 
heeft men een groot probleem, omdat 
er geen enkele gezondheidsvoorziening is. Nepal heeft het hoogste aantal moeder-kind 
sterfte in de wereld. Is men ernstig ziek dan duurt een reis naar een dokter minstens 
één hele dag. 
 
Stichting Tamsarya is daarom in een van deze bergdorpen begonnen met de bouw van 
een mooi gezondheidscentrum met kraamkliniek bestemd voor zo'n 25.000 bewoners 
van het hele berggebied. Stichting Tamsarya hoopt nog veel te betekenen voor de 
allerarmsten in Nepal. www.tamsarya.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met hartelijke 
groet, Trees 
van Rijsewijk 
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Update van World Servants Wijnjewoude 
 
Toen wij in oktober 2019 onze actiegroep begonnen, hadden we nooit 
kunnen bedenken dat het zo’n gek avontuur zou gaan worden. Het 
doel was om in de zomer van 2020 naar Myanmar te gaan, om daar 
met zijn allen te gaan bouwen aan verandering. En toen ineens was 
de hele wereld in lockdown en stond alles voor een moment stil. Ons 
project werd verschoven naar de zomer van 2021 en we hadden veel 
goede hoop dat het dit jaar toch zou gaan lukken.  
 
Prothesewerkplaats in Taungoo 
Het belangrijkste doel van ons project is om ervoor te zorgen dat er een nieuwe 
prothesewerkplaats in Taungoo komt en dat gaat ook gebeuren dit jaar, alleen dan 
zonder onze hulp. Het is voor ons niet mogelijk om deze zomer naar Myanmar te gaan. 
De werkplaats wordt nog steeds gebouwd, alleen komen wij niet fysiek om te helpen. De 
organisatie TLM, waarmee World Servants samenwerkt, gaat ervoor zorgen dat de 
nieuwe prothesewerkplaats wordt gebouwd in Myanmar. Zij zullen dit jaar, wanneer het 
voor hun ook weer mogelijk is, verder bouwen aan de werkplaats met als doel een 
nieuwe, goedwerkende prothesewerkplaats!  
 
Project in Nederland 
Het is natuurlijk balen dat wij deze zomer niet naar Myanmar kunnen en de lokale 
bevolking niet kunnen helpen met het opzetten van de nieuwe prothesewerkplaats. 
Maar wij gaan alsnog deze zomer aan de slag op project! World Servants heeft voor alle 
projectgroepen een alternatief bedacht in Nederland. Voor ons betekent het dat wij 10 
dagen naar Geldermalsen gaan om daar dienstbaar te zijn. Wij gaan tijdens het project 
in Nederland in twee plaatsen aan de slag. In Geldermalsen gaan we werken aan een 
belevingstuin voor de kinderen van het dagcentrum de Rietpol. In Tiel gaan we ervoor 
zorgen dat de omgeving rondom de 
woonlocaties van een dagopvanglocatie 
wordt opgeknapt. Op deze manier beleven 
we echt hoe een World Servants project is, 
alleen zitten we nu niet in het buitenland 
maar blijven we in Nederland. De bedoeling 
is dat we van 23 juli t/m 2 augustus op 
project gaan. World Servants gaat ervoor 
zorgen dat alles gebeurt volgens alle 
maatregelen van dat moment, waarbij ze 
hopen dat Nederland steeds meer opengaat 
als we in de zomerperiode zitten.  
 
Financiering  
Nu hebben wij natuurlijk al veel actie 
gevoerd en geld opgehaald om op project te 
gaan naar Myanmar. Het geld wat wij 
hebben opgehaald en wat we nog op gaan 
halen wordt nog steeds volledig besteed aan 
het project. De uitgaven worden alleen wat 
anders verdeeld. Het grootste gedeelte gaat 
nog steeds naar het bouwproject, het trainen 
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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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van leiders en naar de ondersteuning van het project. Het geldbedrag dat zou worden 
besteed aan de vliegtickets en verblijf, wordt nu besteed aan het project in Nederland. 
Ook een gedeelte van het geld gaat naar challenge21, de extra kosten die gemaakt zijn 
om de projecten door te schuiven naar 2021. Dit gehele overzicht kunt u nog eens 
duidelijk zien in de grafiek.  
 
Volgend project 
Voor ons betekent het dat ons project 
na de zomer van 2021 eindigt. Iedereen 
heeft daarna zelf de keuze om weer te 
kiezen om wel/niet op project te gaan en 
ook de vrije keuze om een land te 
kiezen. Rondom Pinksteren komen er 
weer nieuwe projecten online voor de 
zomer van 2022. We weten nog van de 
voorlichting in 2019 dat er toen ook 
jongeren geïnteresseerd waren, maar 
toen nog niet mee konden omdat ze nog 
te jong waren. Voor iedereen is het dan 
mogelijk om zich op te geven of om zich 

aan te sluiten bij onze actiegroep, 
vinden we altijd leuk      . 
 
Ten slotte willen wij iedereen nog even 
bedanken die ons op een manier 
geholpen hebben om ervoor te zorgen 
dat wij deze actiegroep konden opzetten 
en steeds geslaagde acties hadden. 
Voor nu blijven wij nog actievoeren 
totdat wij ons geldbedrag hebben 
binnengehaald en alles in Myanmar en 
Nederland kan worden gefinancierd! U 
hoort snel weer meer van ons! 

 
Hanna Akker, Jente v/d Velde, Duco Klooster, Nynke Boonstra, Niels Bergsma, Myrthe 
en Elyne de Boer, Steven Akker, Isa de Roos, Carina Boer en Anouk v/d Heide. 
 
 
 
 
 
 

Stand van zaken Werkgroep Speeltuinen 
Wijnjewoude 

 
De planning 
Het plan voor de speeltuinen is inmiddels klaar. De plannen zullen we op korte termijn 
uitwerken in een brochure. Uiteraard zullen we dit dan ook via de website en Facebook 
bekend maken. Ook komt er voor omwonenden de mogelijkheid het plan te bekijken op 
locatie. 
 
We hebben het plan ingediend bij de gemeente. Wat ons het eerste mooie bedrag aan 
subsidie heeft opgeleverd! Een mooie start! Uiteraard zijn we er hiermee nog lang niet, 
dus worden er door de werkgroep fondsen aangeschreven om het enorme geldbedrag 
voor een gedeelte bij elkaar te krijgen! Daarnaast blijft het nodig om zelf ook geld in te 
zamelen. We hopen dat u als dorpsbewoners zich ook betrokken voelt bij de 
vernieuwing van de speeltuinen en onze acties wilt ondersteunen dan wel actief mee 
wilt doen om geld in te zamelen. Extra handen zijn namelijk altijd welkom!  
 
Het plan wordt in fases opgedeeld. Het eerste jaar in 2021 zullen de plannen voor de 
Gentiaan en de Noormanstrjitte worden gerealiseerd. In het tweede jaar in 2022 zijn de 
Bremerheide en de Te Nijenhuiswei aan de beurt. 
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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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De speeltuin aan de Gentiaan is nog 
niet gerealiseerd. Deze plannen zijn er 
al jaren maar nog niet van de grond 
gekomen. Erg blij zijn we dan ook dat 
we goedkeuring hebben van de 
gemeente en de bewoners door middel 
van een handtekeningenactie om hier 
een mooie speeltuin neer te zetten. Het 
is de bedoeling dat de speeltuin gericht 
is op de wat jongere kinderen. 
Daarnaast blijft het voetbalveldje 
gehandhaafd voor de voetballende 
jeugd. Er komt ook een bankje zodat de 
speeltuin ook als ontmoetingsplek kan 
functioneren zoals bijvoorbeeld bij de 
jaarlijkse buurtbarbecue. 
 
De speeltuin aan de Noormanstrjitte is 
gericht op de jongsten en is geschikt 
voor de minder validen met zand en 
tastzin om mee te spelen. Er komen 
verharde paden zodat ook kinderen in 
een buggy/rolstoel overal bij kunnen. 
Denk onder andere aan een aangepaste 
picknicktafel, een nestschommel, een 
klimtoestel die ook voor een 
buggy/rolstoel toegankelijk is en veel 
meer. Deze speeltuin is samengesteld 
in overleg met Stichting A&B die hier 
ook gebruik van willen maken. Als 
werkgroep hebben we afspraken 
gemaakt met Stichting A&B om waar we 
kunnen samen te werken en er een win-
win situatie te creëren, bijvoorbeeld met 
klein groen onderhoud.  
 
De speeltuin aan de Bremerheide 
wordt in 2022 een speeltuin met 
uitdaging voor de 8+ jeugd. De huidige 
speeltoestellen blijven. In deze speeltuin 
is veel natuurgroen die we als inspiratie 
voor onze plannen hebben gebruikt. 
Vanwege vochtige grond is dit niet 
geschikt als voetballocatie, in 2022 
willen we er een plek van maken waarin 
de natuur beleefd kan worden op een 
andere manier met speelse ideeën 
zoals een blotevoeten pad/beleeftuin.  
 

De speeltuin aan de Te Nijenhuiswei 
wordt in 2022 ook een uitdagende 
speeltuin met veel klimelementen voor 
de 8+ jeugd. Dit jaar zal de ruimte van 
de huidige speeltuin helemaal op schop 
gaan. Het wordt geëgaliseerd en 
helemaal opnieuw ingezaaid zodat er 
volgend jaar een goede grasmat ligt 
voor de nieuwe speeltuin. Daarbij 
worden er tegelijkertijd met de 
egalisering extra parkeerplaatsen 
gerealiseerd. Hier zijn de buurtbewoners 
erg blij mee en hoeven er geen auto’s 
meer op de speeltuinen te parkeren. 
 
Acties 
Eind maart heeft de werkgroep 
tegoedbonnen (gemaakt door Drukkerij 
Pool) verkocht aan de deur voor 
heerlijke paasbroden die door Bakkerij 
Van der Molen speciaal voor ons 
gebakken worden. De actie was een 
groot succes! Voor iedereen die ons 
gesteund heeft, hartelijk dank! Op de 
dag de deze Bân uitkomt, op 3 april 
kunnen tussen 10-14 uur de 
paasbroden worden opgehaald bij de 
Speeltuin van de Te Nijenhuiswei.  
 
Stichting A&B heeft toegezegd te willen 
helpen met de bezorging van de 
paasbroden bij diegenen die niet in staat 
zijn deze op te halen. Mocht u per 
ongeluk uw paasbrood vergeten zijn op 
te halen, dan kunt u tot zondag 4 april 
18.00 uur uw paasbrood bij onderstaand 
adres ophalen. Bij het ophaalpunt 
hebben we grote posters waarop 
impressies staan van de plannen voor 
alle speeltuinen. Ben u nieuwsgierig? U 
bent van harte welkom, om op afstand 
natuurlijk, even te komen kijken. Ook de  
Poiesz-zegelactie loopt nog steeds. U 
kunt uw zegels nog steeds sparen en 
bewaren voor ons of brengen naar Inge, 
Welfingstrjitte 14. 
 
Werkgroep Speeltuinen Wijnjewoude 
(WSW) 
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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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Fotowedstrijd Markante Bomen 
 
Wandelt of fietst u graag? En neemt u graag foto’s 
van al het moois wat u onderweg ziet? Dan ziet u 
vast ook wel eens een boom staan waarvan u 
denkt: “Wat een schitterende boom!“ Zo’n markant 
exemplaar gaat u met plezier en natuurlijk zo fraai 
mogelijk op de foto zetten. 
 
U kunt nu ook de Natuerferiening Bakkefean met 
uw foto(s) een groot plezier doen. De Natuerferiening verzamelt namelijk foto’s  van 
markante bomen, die in en rondom de dorpen Bakkeveen, Wijnjewoude, Ureterp, 
FrieschePalen en Siegerswoude staan. Het gaat om bomen in de openbare ruimte, 
natuurterreinen blijven buiten beschouwing. Om u een beetje aan te sporen om een 
bijzondere foto van een bijzondere boom naar de Natuerferiening te sturen, hebben we 
er een wedstrijd van gemaakt. Voor de winnaar stellen we (geheel toepasselijk) een 
fraai boek over bomen beschikbaar. En om iedereen van uw bijzondere foto mee te 
laten genieten, plaatsen we alle ingezonden foto’s op de website van de 
Natuerferiening. Ter inspiratie plaatsen we twee voorbeelden van markante bomen uit 
natuurterreinen in onze buurt. 
Deze bomen dingen dus niet mee! 
 

Allereerst de welhaast beroemdste 
boom van Bakkeveen, de klimboom 
in het Mandefjild. Een unieke boom, 
die zich al vele jaren op de schrale 
zandgrond staande houdt. De wortels 
zijn helemaal blootgelegd door de 
wind: het zand is weggestoven… 
Ontelbare foto’s zijn er in de loop der 
tijd van gemaakt!  
 
De tweede boom is de zogenaamde 
boeketbeuk, die op het landgoed de 
Slotplaats van Natuurmonumenten te 

vinden is. Ook weer zo’n sprookjesachtige boom 
waarvan al heel veel foto’s zijn genomen. Het is een 
goed voorbeeld van hoe vroeger bomen in bundeltjes 
werden aangeplant, zodat er als het ware een boeket 
met bomen ontstond. 
 
Zin om mee te doen? Lees dan eerst de 
voorwaarden op de volgende pagina. 
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Voorwaarden Fotowedstrijd Markante Bomen 
1. De foto van de markante boom moet genomen zijn in het oostelijk gedeelte van de 

gemeente Opsterland. De westelijke grens is de N381, de noordelijke grens de A7. 
De oostelijke grens is de rode lijn op het kaartje hieronder. 

 

  
 
2. De foto is van een boom in het openbare gebied of van een boom zichtbaar vanaf de 

openbare weg bij een boerderij, huis of gebouw. Foto’s van bomen uit een 
natuurgebied van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of ’t Fryske Gea of een 
particulier natuurgebied dingen niet mee. 

3. De grootte van de foto mag niet kleiner dan 1 MB zijn en niet groter dan 4,5 MB 
(bijvoorbeeld: 3263 x 1837 pixels = 3,10 MB). 

4. U vermeldt in uw e-mail bij de foto: 
a) uw naam (graag doorgeven of we wel of niet uw naam bij de foto op de site 

mogen vermelden) 
b) uw adres en telefoonnummer (deze gegevens worden niet op onze site 

vermeld) 
c) de soortnaam van de boom (indien bekend) 
d) de exacte plaats van de boom (op onze site wordt alleen de plaatsnaam 

genoemd) 
e) de vermoedelijke of exacte leeftijd van de boom (indien bekend) 

5. Per persoon mogen er 3 foto’s van 3 verschillende bomen worden ingezonden. 
6. De foto’s dienen vóór 1 juli 2021 in het bezit van de Natuerferiening te zijn. 
7. U zendt de foto(s) in een bijlage naar natuerbakkefean@live.nl (graag 1 foto per 

mail). 
8. U gaat ermee akkoord dat uw ingezonden foto(s) zonder overleg door de 

Natuerferiening voor haar eigen doeleinden kan/kunnen worden gebruikt. 
Alle ingezonden foto’s worden op de website van de Natuerferiening Bakkefean 
geplaatst: https://www.natuur-bakkeveen.nl/fotos-markante-bomen. Over een 
inzending kan niet worden gecorrespondeerd. 

9. De foto’s worden gejureerd door het bestuur van de Natuerferiening Bakkefean. In 
september 2021 wordt de winnaar in De Bân en op de website van Wijnjewoude 
bekend gemaakt, met daarbij de winnende foto. De uitslag kunt ook vinden op: 
https://www.natuur-bakkeveen.nl/. De winnaar zelf krijgt eerder bericht en krijgt op 
een nader te bepalen datum het boek uitgereikt. 
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Kamp Moria: duizenden vluchtelingen 
zonder enig perspectief (deel II) 

 
De bewoners van het kamp 
In het kamp verblijven ongeveer 7300 mensen die op de vlucht zijn. Deze mensen 
hebben nauwelijks contacten buiten het kamp. Rond 70% van deze bewoners komt uit 
Afghanistan, de rest uit landen al Syrië, Congo, Somalië, Irak, Iran en andere landen. 
De IRC (International Rescue Committee) heeft onderzoek gedaan onder 904 
vluchtelingen op Griekse eilanden. Van deze groep heeft 16% seksueel geweld 
meegemaakt en 15% martelingen, 74 % van de mensen heeft mentale  problemen , 
67% slaapstoornissen, 61% symptomen van depressie, 41% PTSS symptomen, 12% 
psychotische problemen, 9% deed aan zelfverwonding, 35% was suïcidaal en 15% 
heeft ooit een poging tot zelfmoord gedaan. Je hoeft niet zoveel te weten van statistiek 
om te bedenken dat velen van de bewoners meerdere van deze psychische klachten 
hebben. 
 
Wij zien veel terug van deze 
problematiek in ons werk met deze 
mensen. 
Op een avond komt een Afghaanse man 
bij onze tent. We kennen hem al, want 
hij heeft een aantal stevige psychische 
problemen en krijgt dagelijks medicijnen 
van ons. Ik heb geen idee wat zijn 
vluchtachtergrond is, maar hij kijkt wild 
uit zijn ogen en we kunnen niet echt 
contact met hem maken. Hij schreeuwt 
veel, tegen niemand in het bijzonder. Op 
een gegeven moment pakt hij een 
mesje en begint zich te snijden, zowel in 
zijn arm als in z’n hoofd. We praten op 
hem in, maar hij is niet te bereiken. Na 
een tijdje zit hij onder het bloed. Om 
hem te kalmeren  bied ik hem een kop 
koffie aan. Hij wil dat ik eerst de helft 
zelf drink; hij lijkt erg argwanend en is 
bang dat wij hem willen drogeren. Dit 
alles wordt gadegeslagen door de 
mensen in de wachtrij, onder wie de 
nodige kinderen. Als je dan bedenkt dat 
iedereen ook nog zijn eigen 
vluchtachtergrond heeft en moet zien te 
overleven in dit kamp, word je daar stil 
van.  Als in de nacht iedereen is 
vertrokken naar z’n tent, pak ik een 
emmer water om het bloed van het pad 
te spoelen. In een nabespreking 
constateren we dat hij niet te redden is. 

Wat hij nodig heeft, is lange tijd 
begeleiding in misschien wel een 
gesloten setting. Dat is hier op Lesbos 
niet voorhanden. 
 
Er kwam een Afghaanse vrouw die 
hoogzwanger was. Onze arts besloot 
dat ze direct naar het ziekenhuis van 
Mytilini ( hoofdplaats van Lesbos) moest 
om daar te bevallen. In de ambulance 
die opgeroepen was mocht haar man 
niet mee…. Door een extra potje van 
onze Stichting kon hij even later een taxi 
krijgen om achter de ambulance aan te 
gaan en zo toch nog bij de geboorte te 
zijn van zijn eigen kind. 
 
Soms is het onvoorstelbaar hoe mensen 
er aan toe zijn. Zo is er op een avond 
een meneer die een hernia heeft en die 
in een rolstoel bij onze post komt, over 
de hobbelige weg, vol stenen, gaten en 
modder. Dat moet een helse tocht 
zijn…. Hij zou een paar maanden 
geleden geopereerd worden, maar 
vanwege corona ging dat niet door. 
Onze artsen kunnen niets voor hem 
doen en als het tegen sluitingstijd is, 
rond middernacht, wordt hij weer 
teruggereden, naar zijn koude tent. 
Onvoorstelbaar: wat een pijn moet deze 
man hebben en hoe uitzichtloos is dat. 
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Een kindje (drie jaar) heeft haar voet behoorlijk verbrand doordat er kokende olie 
overheen is gekomen. Ik bedenk me dat de mensen moeten koken in een krappe, natte 
tent zonder goede spullen. De ouders zijn uiterst bezorgd en van de artsen hoor ik dat 
een langdurige behandeling in een brandwondencentrum nodig zou zijn. Hier komt dit 
meisje om de dag voor een behandeling. Onze artsen doen hun uiterste best, maar de 
werkomstandigheden zijn beperkt. Ik denk liever niet wat dit voor consequenties heeft 
voor het verder leven van dit meisje. 
 
Aan het eind van mijn eerste dienst praat ik met een 23-jarige vertaler uit Iran. Hij is al 
een jaar of vier op de vlucht. Zijn vader heeft hij niet gekend; die is vermoord toen hij 2 
jaar was. Hij heeft soms contact met zijn moeder en twee jongere broers in Iran. Hij 
geeft aan dat hij hen niet zijn eerlijke verhaal vertelt, omdat hij ze niet ongerust wil 
maken. Hij zegt dat hij veilig is, werk heeft en een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd. We 
praten Engels, dat hij goed heeft geleerd, tijdens zijn vlucht. Overdag werkt hij als 
vrijwilliger bij een andere NGO en ’s avonds bij ons. Hij slaapt zo’n 5 uurtjes per nacht.  
Als ik hem vraag waar hij zijn energie vandaan haalt om dit allemaal te doen zegt hij  
“What doesn’t kill me, makes me stronger”. Ik kijk hem aan en vind hem dapper. 
Die nacht, na onze dienst, zie ik de vertalers op weg gaan naar hun tent. Wij als 
vrijwilliger stappen in de auto, op weg naar een warm bed in een droog huis. 
 
Parallelle maatschappij 
Bewoners van het kamp hebben 
nauwelijks contact met mensen buiten 
het kamp. Er mag niet gewerkt worden 
en de Grieken lopen over het algemeen 
met een boog om het kamp heen. 
Onder alle problemen die wij 
tegenkomen bij de mensen ligt de grote 
onzekerheid over hun toekomst. Zonder 
uitzondering waren mensen ontzettend 
blij om weer vaste grond onder de 
voeten te hebben, na hun overtocht in 
gammele bootjes van Turkije naar 
Lesbos. Ik heb hier huiveringwekkende 
verhalen over gehoord. Na verloop van 
tijd verandert hun beeld van de plek 
waar ze aangekomen zijn. Er is niets te 
doen en het wachten op een gesprek 
over het toegelaten worden als erkend 
vluchteling duurt een eeuwigheid. 
 
Hier in het kamp begint dan het 
langdurige wachten. En: er is echt niets 
te doen; de mensen mogen het kamp 
niet uit (behalve 3 uur per week 
boodschappen doen), er zijn geen 
mogelijkheden om wat voor activiteiten 
dan ook te doen, en er is haast geen 
plek om te sporten. Wachten, kletsen, 
slapen, hapje eten, tja, dan heb je het 

wel zo ongeveer gehad. En veel van 
deze vluchtelingen zijn zelf hoog 
opgeleid en hadden een goede positie 
in het land van herkomst. Dat is 
allemaal weg. De status van de 
bewoners van het kamp is het laagste 
van het laagste. Wat doet dat met je 
zelfgevoel? Wat doet dat met je 
identiteit? 
 
Kinderen 
Er is in Moria 2.0  geen school voor de 
kinderen. Ik zie kinderen vaak doelloos 
door het kamp dwalen. Soms hebben ze 
ongeremd gedrag, omdat er ook geen 
structuur geboden wordt door school of 
ouders. Zo zie ik een hele generatie 
kinderen opgroeien zonder elementaire 
voorzieningen die je aan je kinderen zou 
willen bieden. Dit tikt bij mij momenteel 
heel erg in, ook al omdat ik sinds kort 
pake ben van twee kleinkinderen. 
Welk voorbeeld kun je als ouder geven 
in deze ‘stilstaande’ situatie?!?  Ouders 
zijn vaak niet bij machte om hun 
kinderen ontwikkelingsmogelijkheden te 
bieden. Ik heb kinderen gezien die 
nauwelijks meer spelen. Van collega’s 
hoorde ik dat sommige kinderen niet 
meer praten of niet meer willen eten. 
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Bejegening 
De status van de mensen op de vlucht 
is zeer laag. Dit heeft ongetwijfeld 
invloed op hun zelfgevoel. Wat ook niet 
meewerkt is dat de politie over het 
algemeen heel stevig optreedt in het 
contact met de bewoners. Zo was ik er 
een aantal keren getuige van dat de 
politie erg autoritair handelt in situaties 
met bewoners. Mensen afblaffen, 
intimideren en geen tegenspraak dulden 
is een houding die veel voorkomt. Ik 
hoor regelmatig dat bewoners het 
contact met vrijwilligers prettig vinden, 
omdat wij ze wel met respect bejegenen 
en vaak een luisterend oor hebben voor 
hun problemen. Dat is wrang om te 
horen. 
 
Kans op een vluchtelingenstatus 
Volgens de mensen die werken op het 
kamp is de kans op een 
vluchtelingenstatus voor Afghanen de 
laatste jaren erg afgenomen. Zo werkte 
ik met een Afghaanse arts, die zelf 25 
jaar geleden als 12 jarig meisje met 
haar ouders naar Nederland gevlucht is. 
Ze werden toen, in de jaren ’90, met 
open armen ontvangen in ons land. Zij 
heeft de kans gekregen om een goede 
opleiding te doen en is nu huisarts. Ze 
wil graag wat terugdoen voor anderen 

en zet zich in om mensen op de vlucht 
te helpen met hun medische problemen. 
 
Zoals hierboven is aangegeven komt 
ongeveer 70% van de bewoners van het 
kamp Moria 2.0 uit Afghanistan. De 
houding van de Nederlandse overheid 
om mensen in Nederland toe te laten is 
totaal veranderd, omdat Afghanistan nu 
veel veiliger zou zijn. Uit de gesprekken 
met Afghanen, maar vooral uit de blik in 
hun ogen, krijg ik echter een heel ander 
beeld. 
 
Het eiland Lesbos en het kamp 
In Griekenland is de oorspronkelijke 
gastvrijheid van een jaar of zes geleden 
behoorlijk omgeslagen. Door de enorme 
toeloop van vluchtelingen in 2015 naar 
Lesbos, zagen veel toeristen er maar 
van af om nog naar dit vakantie-eiland 
te gaan. Een groot deel van de 
economie van dit eiland drijft juist op 
toerisme. Daarnaast zijn er in de buurt 
van het kamp veel olijfbomen omgehakt 
om in de onderkomens van het kamp 
Moria tenminste een beetje warm te 
blijven. Daar word je als Griek natuurlijk 
niet blij van, als je bestaan van je gezin 
afhankelijk is van deze 
olijfboomgaarden. 

 
Griekenland en de EU 
Er zijn in de afgelopen jaren miljoenen euro’s  EU-geld naar Griekenland gegaan, voor 
goede opvang aan de randen van Europa. Als ik rond kijk, zie ik rondom mij in het kamp 
hiervan maar bitter weinig terug. Er wordt gesproken van corruptie door de Griekse 
overheid en bedrijven. Ik denk dat er ook achter zit dat Griekenland aan de EU wil laten 
zien dat ze meer geld nodig heeft voor een fatsoenlijk opvang. Daarnaast moet er een 
afschrikwekkende werking van uit gaan, zodat vluchtelingen de oversteek minder gaan 
maken. Wat het ook is, de slachtoffers van dit sinistere politieke spel zijn mensen op de 
vlucht, wiens enige fout is om geboren te zijn op een verkeerde plaats op de wereld, op 
een verkeerd moment in de geschiedenis. 
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Een merkwaardige situatie 
Over het algemeen zijn landen van de 
EU heel terughoudend in het opnemen 
van vluchtelingen. Maar tegelijkertijd is 
de bevolkingsopbouw ( onder anderen 
in Nederland) zodanig dat we steeds 
meer mensen krijgen die 60 jaar en 
ouder zijn en de groep mensen die 
werkt ( tussen 20 en 60 jaar) wordt 
steeds kleiner. Veel mensen op de 
vlucht zijn jonge mensen, in de kracht 
van hun leven. Ze zijn ondernemend 
(want ze hebben aangedurfd, ondanks 
alle gevaren, hun land te verlaten) en 
zijn relatief hoog opgeleid. Veel van hen 
zouden uitstekend passen in het 
Nederland van de toekomst. Maar we 
laten ze maar in hele kleine aantallen 
toe. 
 

Bijdrage aan een betere wereld 
De huidige en toekomstige problemen in 
de wereld worden waarschijnlijk alleen 
maar groter. Oorlogen, hongersnoden, 
water tekorten en klimaatverandering  
zullen waarschijnlijk zorgen voor een 
wereld met nog veel meer mensen op 
de vlucht. 
Ook ik heb geen oplossing. Maar het 
werken tussen mensen in nood draagt 
in elk geval een heel klein beetje bij aan 
een betere wereld. Dat is mijn motivatie 
om dit werk te doen. Ik vind het fijn om 
te werken met mensen met wie ik me 
verbonden voel en met collega’s met 
een warm kloppend hart voor mensen in 
de knel. 
 
Geert van der Veen 
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 
Een vriendin van mij uit Drachten, ik heb haar al lang niet meer gezien door corona, 
moppert vaak op mij wanneer ik weer een recept met, volgens haar, veel te veel 
ingrediënten erin verwerk. Als ik alles moet gebruiken wat jij schrijft, dan kan ik beter 
eerst gaan verhuizen naar een groter huis, moppert ze dan. Dit brood behoeft maar drie 
ingrediënten, is in een poep en een zucht klaar en je bent gelijk van je overrijpe 
bananen af. Bovendien is het erg lekker bij de lunch, maar ook, met een beetje 
roomboter erop, bij de koffie.     
 
3 ingrediënten bananenbrood (geen boter, olie, eieren of geraffineerde suiker)  

 
INGREDIËNTEN 
200 ml volle of soya melk (let op het moet wel 
volle melk zijn) 
280 gram overrijpe bananen, gepureerd  
250 gram zelfrijzend bakmeel 
½ theelepel zout 
 
GEPUREERDE BANANEN 
De bananen worden gepureerd in een blender 
of keukenmachine tot ze een vloeibare 
consistentie worden. Het pureren van de 
bananen in de keukenmachine doet een paar 
dingen voor het recept; het geeft het 
broodbeslag genoeg vloeistof om samen te 
komen.  

Dit recept bevat niet veel vloeistof, dus het gebruikt wel het vocht van de bananen. 
Het zorgt ervoor dat je bananen gelijkmatig door het broodbeslag worden gemengd.  
 
Verwarm de oven voor op 175 °C.  Bekleed een bakvorm van 20 x 10 cm met 
bakpapier. Meng alle ingrediënten in een grote kom en klop tot een gladde massa. Het 
beslag zal dik zijn. Giet het beslag in de broodvorm. Laat het beslag een half uurtje 
rusten onder een vochtige doek. 
 
Bak ongeveer 45-50 minuten tot de bovenkant van het brood bruin is. Wanneer u druk 
uitoefent op het oppervlak van het brood, moet het terugveren in plaats van naar binnen 
te zinken. Laat het brood volledig afkoelen voordat u het aansnijdt en serveert.  
Om de bananensmaak nog beter tot zijn recht te laten komen, eet je het brood de 
volgende dag. 
 
Dit is geen zoet bananenbrood. Je kunt er een zoet brood van maken door er een paar 
eetlepels ahornsiroop of suiker aan het beslag toe te voegen. Het toevoegen van suiker 
kan de baktijd iets verlengen. Verder kun je natuurlijk altijd wat noten, gewelde rozijnen 
en/of krenten, gember of iets van je eigen fantasie toevoegen. 
 

Siebo 
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Dorpentocht 316: Mars voor éénheid in Christus, 
voor de bloei van je woonplaats 

 
Wie zijn we? 
Unite in Christ is een groep mensen met het verlangen om Gods liefde uit te dragen in 
Noord-Nederland. Unite in Christ is o.m. bekend van Noordermannen en  
Pinksterfeest316 te Wijnjewoude. Nu nemen we jullie graag mee in een nieuw plan: 
Dorpentocht 316! 
 
Wat gaan we doen? 
Tussen Pasen en Pinksteren trekken we 
met het kruis door Noord Nederland: 
Dorpentocht 316. Onze wandeling 
begint op 5 april in Wijnjewoude. Daarna 
lopen we 42 dagen van dorp naar dorp 
(en stad) in Friesland, Drenthe en 
Groningen. In iedere aankomstplaats 
zetten we het kruis neer als teken van 
hoop en van eenheid in Christus. De 
volgende dag gaat dit kruis weer met 
ons mee naar het volgende dorp. Op 22 
mei beëindigen we onze wandeling 
weer in Wijnjewoude. 
 
Waarom gaan we dat doen? 
Het doel van de tocht is om christenen 
in de woonplaatsen te verbinden en op 
te roepen tot gebed voor een geestelijke 
opwekking. Zodat er een mars voor 
eenheid in Christus ontstaat. Daarnaast 
is de tocht een oproep tot 
verootmoediging. We bidden namelijk 
met Jezus mee: Vader, laat hen 
(christenen) één zijn, zodat de wereld 
ziet dat U Mij gezonden hebt (Joh. 17). 
 
Wandel mee: zo kan ook jouw omgeving 
zien dat er hoop is door Jezus Christus. 
Unite in Christ heeft een warm hart voor 
de mensen van Noord-Nederland. 
Daarom maken we deze dorpentocht in 
de vorm van een hart. Sluit jouw hart 

hierop aan, loop dan mee als we bij jou 
in de buurt zijn! 
 
Hoe gaan we dat doen? 
Dorpentocht 316: We wandelen samen 
met het kruis van plaats naar plaats. 
Unite in Christ is verantwoordelijk voor 
de organisatie van de tocht, maar doet 
dit in overleg met de contactpersonen in 
de dorpen. Elke dag is er een 
teamleider aanwezig van Stichting Unite 
in Christ, die aanspreekpunt is en de 
leiding heeft. Om tot een goede 
organisatie te komen, is bij deelname 
aan de wandeltochten opgave verplicht, 
omdat er een limiet zit aan het aantal 
deelnemers. Doel van de tocht is 
verbinding en relatie tussen mensen en 
dorpen, daarom is er bij de opgave de 
voorkeur om mensen uit de eigen 
dorpen mee te laten doen aan de route 
in hun eigen omgeving. Deelname 
geschiedt op eigen risico. 
 
Tot slot: Waar zien we naar uit na de 
tocht? 
We zien uit naar meer eenheid tussen 
de christenen over de kerkmuren heen 
tot zegen van het dorp. We zien uit naar 
een gebedsbeweging in de dorpen tot 
geestelijke opwekking in ieder dorp en 
stad van Noord-Nederland. 

 
Start van deze tocht is maandag 5 april om 14.30 uur in Wijnjewoude bij de 
muziekkoepel. Voor meer informatie en opgave: www.dorpentocht316.nl.  
Of neem contact op met Steven Akker: 06-13257806. 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
April 

1 19.30 uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd, Witte Donderdag HA 
4 9.30 uur Weinterp Ds. J.H. Dekkers, Wierden, Paaszondag 
5 9.30 uur Weinterp Dhr. L. Blees, Wâlterswâld, Paasmaandag, gez. dienst 

11 9.30 uur Weinterp Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut 
 13.45 uur Weinterp  Ds. C.G. op ’t Hof, Nieuwe Pekela 

18 9.30 uur Weinterp M. van Heijningen Dorkwerd 
 13.45 uur Weinterp Ds. J. den Admirant, Hoogeveen 

25 9.30 uur Weinterp Ds. G. van den Berg, Grafhorst 
 13.45 uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd 

 
Mei 

2 9.30 uur Weinterp Ds. G.J. Otter, Damwâld 
 13.45 uur Weinterp Ds. M. Visser, Wezep 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
April 
4 9:30 uur Ds. H. Engelsma 1e Paasdag 
5 9:30 uur Gezamenlijke dienst in de NH kerk 2e Paasdag 
11 9:30 uur Ds. A. Elverdink, Eastermar  
18                11:00 uur       Mw. J. Elzinga-Bakker, Groningen  
25 9:30 uur Ds. H. Engelsma  

 
Mei 
2 9:30 uur Ds. A. van Harten-Tip, Smilde  
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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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Zonnepanelen

Subsidie via WEN 
Euro 2000,-

BTW teruggave
Tevens verzorgen wij diverse andere duurzame technieken als 

warmtepompen, hybride systemen, energiezuinige verlichting, 

balans ventilatie, vloerverwarming, zonnecollectoren.

Voor meer info mail naar:
 

Of bel: 0516 - 47 14 15

gerben@deboerinstallaties.nl

ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415




