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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 5 juni 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 29 mei 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 

______________________________________________________________________ 

Er schijnt een beetje licht aan het einde van de coronatunnel lijkt het, want er staat weer 
een korte agenda van dorpsactiviteiten in deze Bân. Een niet aangekondigde activiteit 
was de kort geleden vaccinatieronde van de huisartsen in de Swingel. Een mooie 
verrassingsaanval tegen het ons zo plagende virus. 
Aan het begin van de wereldwijde crisis was er de hoop dat de samenleving wat 
vriendelijker met elkaar om zou kunnen gaan. Dat komt niet helemaal uit gezien de 
Nederlandse politiek. De verschillende partijen vechten elkaar sommige tijden de tent 
uit. Misschien een teken dat alles ook weer normaal aan het worden is.  
Gelukkig is het vanzelf weer gewoon voorjaar geworden. 
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 

“Tusken 
trambrêge en 

slûs” .
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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

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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Beeld je in dat je leeft in een land dat bezet is. Waarin iedereen die tegen de bezetting 
in opstand komt zonder pardon wordt geëxecuteerd of gedeporteerd. Zou jij 
onderduikers in huis nemen? Zou jij het weinige eten dat je hebt delen? Zet jij je eigen 
leven en dat van je geliefden op het spel voor mensen die je niet kent? 
 
Het is bijzonder dat wij opgroeien met de laatste generatie die de Tweede Wereldoorlog 
nog heeft meegemaakt. Wij kunnen de verhalen nog uit eerste hand horen. Er komt een 
tijd dat dat niet meer kan. Vind je het moeilijk om te beseffen hoe het is om in oorlog te 
leven? Om je te verplaatsen in hen die hun eigen leven op het spel zetten voor een 
ander? De jongste generatie zal de Tweede Wereldoorlog alleen kennen van boeken en 
zwart-wit filmpjes. Daarom roep ik je op om de herinnering levend te houden. Ga het 
gesprek aan met hen die de oorlog hebben meegemaakt. Luister naar hun verhalen. 
Neem ze in je op, voel de emoties en vooral: geef die verhalen door. Op 4 mei 
herdenken wij mensen die zijn gestorven voor onze vrijheid, in de Tweede Wereldoorlog 
en daarna. Herdenken is meer dan stil zijn. Herdenken is het levend houden van 
verhalen over onze vrijheid. Herdenk, zodat je op 5 mei je vrijheid kan vieren. 
 
Theo van Linde 
Voorzitter Plaatselijk Belang Wijnjewoude 
 
Dodenherdenking 
Vorig jaar hebben wij in meerdere 
opzichten een gedenkwaardige 
dodenherdenking gehouden. Ten eerste 
omdat het vorig jaar 75 jaar geleden 
was dat we werden bevrijd. Ten tweede 
omdat we de herdenking niet met elkaar 
bij het monument konden beleven. Ook 
dit jaar kunnen wij nog niet fysiek met 
elkaar herdenken bij het monument.  
 
Op 4 mei zal de herdenking wederom in 
aangepaste vorm plaatsvinden. Bij het 
monument zal er een kranslegging zijn, 
een gedicht worden voorgedragen, het 
taptoesignaal zal worden gespeeld, de 
klokken zullen worden geluid en het 
Wilhelmus zal klinken. Deze herdenking 
zal live te volgen zijn op internet. Op 4 
mei zal er een link op 
www.wijnjewoude.net geplaatst worden 
waarop de herdenking vanaf 19:50 uur 
live te volgen is. De uitzending zal 
online blijven staan, dus later 

terugkijken is ook mogelijk. Wij willen 
hierbij iedereen oproepen om niet naar 
het monument te komen om te 
herdenken. De herdenking is dit jaar 
zorgvuldig voorbereid en zal door een 
minimaal aantal mensen worden 
georganiseerd. Helaas is er geen plek 
voor andere aanwezigen en om te 
voorkomen dat we mensen weg moeten 
sturen willen we je vragen thuis te 
blijven en daar de herdenking online te 
volgen. We vragen je wel om de vlag 
halfstok te hangen. 
Wij hopen dat wij een herdenking 
kunnen organiseren die recht doet aan 
het leed van de slachtoffers en hun 
nabestaanden, en aan de dankbaarheid 
voor de vrijheid die wij nu hebben. 
 
Bevrijdingsdag 
Wij hopen dat op 5 mei massaal de vlag 
zal wapperen in Wijnjewoude. Vorig jaar 
werden we bezocht door de 
bevrijdingstocht van Omrop Fryslân en 
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werd ons dorp opgefleurd door 
prachtige straattekeningen. Dit jaar is er 
geen Omrop Fryslân, maar dat hoeft 
niet te betekenen dat er geen ‘street art’ 
hoeft te komen. Dus leef je uit en versier 
je stoep en oprit met mooie 
kunstwerken. Het is immers feest, vier je 
vrijheid!  
 
Contributie inning  
In de maand mei zal de automatische 
incasso plaatsvinden van het 
lidmaatschapsgeld. Degenen die een 
machtiging tot automatische incasso 
hebben ingevuld kunnen dus deze 
maand een afschrijving verwachten. 
 
Aardgasvrij wonen 
Inwoners van de gemeente Opsterland 
worden gevraagd naar hun situatie over 
aardgasvrij wonen via een online 
enquête. De gemeente neemt de 
resultaten van deze enquête mee bij het 
opstellen van de Transitievisie Warmte 
2021. 
De meeste mensen gebruiken op dit 
moment nog aardgas om te koken en 
hun woning te verwarmen. Maar het 
gebruik van aardgas is niet duurzaam. 
In het Klimaatakkoord is daarom 

afgesproken dat in 2050 huizen en 
gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. 
Ook de OWO-gemeenten bereiden zich 
voor op een toekomst zonder aardgas.  
Elke gemeente moet eind 2021 een 
Transitievisie Warmte klaar hebben. In 
deze visie komt te staan hoe de 
gemeente de overstap naar aardgasvrij 
de komende 30 jaar gaat aanpakken. 
Hiervoor is de inbreng van inwoners 
belangrijk. Er kan immers niet worden 
besloten welke buurten er klaar voor zijn 
-of juist nog niet- zonder te weten wat er 
al wordt gedaan door de inwoners aan 
aardgasvrij wonen en wat de 
meningen en verwachtingen hierover 
zijn. Wat is een logisch moment voor 
een buurt om over te stappen naar 
aardgasvrije warmteoplossingen? En 
wat zijn de mogelijke alternatieven? De 
antwoorden hierop komen in de 
Transitievisie Warmte 2021 die de 
gemeente de komende maanden gaat 
opstellen. 
 
De enquête staat vanaf vrijdag 23 april 
drie weken online. Inwoners vinden de 
enquête en meer informatie via de eigen 
website van de gemeente: 
www.opsterland.nl/warmtetransitie.  

 
 

 
 

Gezondheidstip van de werkgroep  
“Gezond Wijnjewoude” 

 
Wist je dat koud douchen goed voor je is? 
1. Energie 

Door koud te gaan douchen gaat je hartslag omhoog en wordt je bloedcirculatie 
gestimuleerd, zodat je cellen extra zuurstof krijgen.  

2. Minder stress 
Onder de koude douche stappen, zonder eerst rustig af te bouwen, verlaagt ook je 
stressniveau en kan zelfs helpen bij het voorkomen van ziekten.  

3. Verbranden van calorieën 
Het nemen van een koude douche zorgt voor een toename in bruin vet, en dat zorgt 
vervolgens weer voor het verbranden van meer calorieën. Hoe meer en actiever je 
bruin vet, hoe sneller je verbranding.  
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                WEN Stap voor Stap 
 
 
 
Opening Proeftuin groot succes 
De livestream van het vrolijke openingsevent op zaterdag 3 
april is op maar liefst 270 schermen gevolgd. Dat zijn mooie kijkcijfers. Heb je het 
gemist? Geen nood, je kunt het op www.wen.frl bekijken. 
Met ’s werelds eerste elektrische vrachtwagen werden ruim 900 waardebonnen van 
€2.000,- voor verduurzaming van alle woningen ons dorp binnengereden. 
Daarnaast aanvaardde WEN de proeftuin opdracht om groen gas te produceren uit de 
mest van lokale melkveehouderijen. Het groengasplan vormt één van de twee pijlers 
onder de Proeftuin. De andere is de ambitie om als dorp ca 45% op gasverbruik te 
besparen. 
  
Het groengasplan werd symbolisch overgedragen aan melkveehouder Marco Pool en 
zoon Erik, die de deelnemende boeren vertegenwoordigden. 
De eerste twee waardebonnen met de € 2.000,- stimuleringsbijdrage voor 
energiebesparing werden aangeboden aan drie generaties Sijtsema. Met een 
windmolentje in de hand symboliseerden de dochtertjes de toekomstige generaties in 
een groen Wijnjewoude. 
Voorafgaand had Marco Tadema de livestream in het dorp aangekondigd via zijn 
podiumaanhanger met geluidsinstallatie op zonne-energie. Als openingsact zong hij zijn 
zelfgeschreven proeftuin lied “De proeftún giet begjinne, en we geane der fol tsjinoan. 
Mei izersterke plannen, springe we út de bân” 
Aansluitend bezorgde het WEN-team bij alle adressen de waardebon met € 2.000,- 
stimuleringsbijdrage. Daarmee kan elk huishouden zelf bepalen wat de volgende stap in 
de verduurzaming van de woning zal worden. 
 
Vliegende start stimuleringsregeling   
Drie weken na de opening van de Proeftuin zijn er al 16 aanvragen voor een bijdrage 
voor energiebesparende maatregelen binnengekomen van zowel eigenaren als 
huurders.  
Naast bewust energiegebruik heeft de 
stimuleringsregeling vooral tot doel om 
samen gas te besparen door isolatie en 
door de woning en ook tapwater 
duurzaam te verwarmen. 
 
Een belangrijk tweede doel is dat er 
beweging komt in het dorp waarbij we 
elkaar helpen en motiveren om (verder) 
te verduurzamen. WEN biedt 
ondersteuning met buurtacties en 
energiecoaches. De regeling vind je op 
de site. Heb je nog vragen, mail dan 
naar besparen@wen.frl of bel met Frans Pool, tel.: 06 - 57584354. 
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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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Buurtacties 
Het is de bedoeling om in het hele dorp per buurt aan de slag te gaan met 
besparingsacties. Dat kunnen voorlichtende activiteiten zijn maar ook leuke acties om 
elkaar te stimuleren tot energiebesparing, of om ervaringen te delen. Met de 
Russchenreed wordt overlegd om in deze buurt te starten met besparingsacties. Eerst 
wordt dan geïnventariseerd wat de behoefte van bewoners is. Vervolgens kunnen 
buurtbewoners acties op touw zetten, waarbij ze door WEN ondersteund worden.  
 
Proeftuin om van te leren 
Er valt enorm veel te leren van Proeftuin Wijnjewoude. Niet alleen van werkvormen (wat 
werkt wel en wat niet) maar ook leren van de nieuwe samenwerking tussen gemeente 
en burgerinitiatief. Immers het gaat in Wijnjewoude om een beweging van onderop. Er is 
nog geen andere proeftuin die op deze leest is geschoeid.  
Het gaat dan ook om de rollen. WEN voert uit binnen de kaders die het college van 
B&W bepaald hebben en de raad controleert het functioneren van het college. 
 
Draagvlak voor mestvergisting 
Net als de gemeente Opsterland gaat WEN voor mestvergisting zonder overlast en met 
draagvlak. Immers een dorpscoöperatie zoekt het beste voor de dorpsgemeenschap.  
We hebben de eerste stap gezet samen met de werkgroep Leefbaarheid van Klein 
Groningen en WEN. Uit de rapportage van onafhankelijk voorzitter Arjen Bosch en 
onafhankelijk deskundige Alfred Nijenhuis bleek dat groen gas productie zonder overlast 
voor de buurt mogelijk is. Voorwaarde is dat de nieuwe technieken goed worden 
toegepast.  
Er komt nu een vervolg in de werkgroep Leefbaarheid 2.0 waarin de conclusies van de 
eerste werkgroep verder worden uitgewerkt. WEN gaat ook nog een keer onderzoek 
doen naar de beste locatie en de beste methode voor groen gas productie. De nieuwe 
werkgroep, waarvoor de gemeente meer buurtverenigingen in het buitengebied 
stimuleert deel te nemen, wordt daarbij betrokken 
 
Webinar Energieneutraal verbouwen 
Waar te beginnen als je je huis wilt verduurzamen? Eerst zonnepanelen plaatsen? Of is 
het toch slimmer om eerst de woning te isoleren? Of direct investeren in een 
warmtepomp? 
De gemeenten in Zuid Oost Friesland hebben een korte onlinecursus van 1 uur 
georganiseerd. Heb je dit gemist? Je kunt de cursus nog zien op www.sa24.nl/webinar.  
 
Laten we een beetje op elkaar letten 
Gevoelens van boosheid en onmacht kunnen een mens tot ongewenste daden brengen 
waar een ander materieel en/of emotioneel schade van ondervindt. Zo zijn er 
meermalen vernielingen toegebracht aan het hekwerk van het Energiepark aan de 
Tolleane en is er dreigende taal gesproken richting onze voorzitter.  
WEN hoopt dat als we een beetje op elkaar letten, we elkaar kunnen helpen beter om te 
gaan met verschillende zienswijzen. Het zou mooi zijn als meningsverschillen gewoon 
besproken kunnen worden. WEN nodigt daartoe van harte uit. 
 
Bloemen en bijen rond de zonneweide 
Heb jij ook zin om in een klein groepje mee te denken over een natuurvriendelijke 
inrichting van de zonneweide aan de Tolleane? Laat het weten via info@wen.frl  
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Medisch Pedicure  
M.G.A. de Bruin  
Te Nijenhuiswei  27  
9241 EA Wijnjewoude  

M -  06 29 21 14 70 

VVooeettvveerrzzoorrggiinngg  

Maarriijjkkee  

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

Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Tolleane 1  Wijnjewoude  Tel. 06-11292116

Tolleane 26
9241 WH  Wijnjewoude 

E-mail: info@taekemabouw.nl
Website: taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines
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Geef de pen door 
 
Zoals jullie hebben kunnen lezen heeft Suzan aan mij, Clari de Roo de pen 
doorgegeven. 
 
Ik ben geboren en getogen in Den Haag/Loosduinen. Maar als kind heb ik, 
na het lezen van een boek dat in Friesland speelde, al gezegd: ‘als ik later 
groot ben wil ik in Friesland gaan wonen, want daar zijn meer dieren dan 
mensen’. En dat is dus ook gebeurd. 
 
De laatste drie jaar van mijn opleiding 
gingen mijn moeder en ik al kamperen op 
de camping in Oudemirdum, waar we 
enorm genoten. Toen mijn opleiding was 
afgerond hebben we een advertentie in de 
Leeuwarder Courant gezet voor een 
woningruil. En zo zijn we toen in Koudum 
terecht gekomen.  Een weelde! Voor het 
eerst een huis met een tuin in plaats van 
wonen op een flatje! 
 
Het eerste jaar heb ik heel veel als invaljuf 
op verschillende scholen in de Zuid-
Westhoek gewerkt. Op de dagen dat ik 
niet werkte was ik op de kleuterschool in 
Koudum te vinden om door luisteren en 
praten het Fries te leren. Na een jaar 
kreeg ik een vaste baan op die 
kleuterschool: it Beukerhôf. 
Daar heb ik een geweldige tijd gehad als 
juf, meestal van de jongste kleuters. 
Wat een heerlijk beroep is dat!!!!!! 
 
In Koudum is ook mijn dochter Thea 
geboren. Toen zij 16 jaar oud was (ik was 
in die tussentijd afgekeurd) konden wij 
een huis huren in Oudemirdum, vlakbij het 
bos en met vrij uitzicht achter de 
achtertuin. Ook daar heb ik een fijne tijd 
gehad. 
Doordat ik gevraagd was als ouderling 
had ik heel veel waardevolle contacten. 
 
Mijn dochter was in Zwolle gaan wonen 
met haar partner, maar toen zij een gezin 
wilden stichten wilde ze terug naar 
Friesland en kwamen ze in de Zuid-
Oosthoek te wonen. 
Toen kwam de vraag of ik niet dichter in 

de buurt wilde komen wonen, want de reis 
met openbaar vervoer vanaf Oudemirdum 
is en was geen pretje. 
Dat wilde ik wel, maar dan wel in een niet 
te groot dorp en vlakbij een natuurgebied 
met bos. Ik had nog nooit van 
Wijnjewoude gehoord, maar al rondrijdend 
met Thea kwamen we door dit dorp en dat 
leek me wel wat. Dus heb ik me toen 
ingeschreven voor een huis en zo ben ik 
hier nu alweer bijna 15 jaar geleden 
komen wonen. 
En wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb! 
Want in die tijd zijn er 3 kleinkinderen 
geboren en wat kan ik daarvan genieten, 
ook al wonen ze sinds een jaar niet meer 
hier in de buurt. 
Bovendien woon ik hier heel erg naar mijn 
zin, zowel wat het dorp betreft als in de 
Gereformeerde gemeente en wat geniet ik 
van het bos en de hei. 
Zo zullen de meesten mij ook kennen, 
denk ik. Onderweg met de fiets en de kar 
erachter met hond Joy erin, naar het bos 
of de hei om daar dan te genieten van een 
mooie wandeling waarbij je soms zelfs 
reeën kunt zien! 
 
Naast het wandelen mag ik graag lezen 
en doe ik al heel lang vrijwilligerswerk. Ik 
ben onder anderen 14 jaar lang 
"logeertante" geweest voor 3 broers 
waarvan er 2 een verstandelijke beperking 
hebben. De jongens zijn nu volwassen, 
maar we hebben nog steeds contact. Ook 
ben ik nu voor de derde keer 
mantelzorger. Dit was wel genoeg over 
mij.

 
Ik geef de pen nu door aan Carmelita van Erkel. 
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Mounleane 3a
9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl
www.hytexfashion.nl

Hytex Fashion B.V.HF socks, underwear, accessoires

Hotel & Restaurant de Stripe

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

www.destripe.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m zondag vanaf 9.00 uur.

Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden,

kijk op www.destripe.nl/afhaalmenu voor verdere informatie!!

www.destripe.nl (0516) 54 12 15 info@destripe.nl

hhootteell

RReessttaauurraanntt

d.  molenmaker
timmer- en  onderhoudsbedrijf

Wijnjewoude 06 25 40 00 36
www.durktimmerwurk.nl
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Nieuws van de Swingel 
 
In tegenstelling tot wat de kop van dit artikel suggereert is er weinig nieuws van de 
Swingel te melden. De lockdown duurt nog voort, al zijn enige verlichtingen van kracht 
geworden tegen het einde van april.  
 
Voor de Swingel biedt dit nog geen soelaas, al zijn we wel blij met de verbeteringen van 
het uitzicht. In de Swingel zelf heeft een grote vaccinatie-actie plaatsgevonden door de 
huisartsen, en ook steeds meer dorpsgenoten zijn inmiddels langs geweest bij een 
GGD-vaccinatiestraat of gaan dat binnenkort doen. Dit betekent dat de vaccinatiegraad 
van Wijnjewoude straks zodanig is dat de bedreiging van de besmettelijkheid van het 
coronavirus verdwijnt. 
 
Redelijkerwijs mag aangenomen worden dat er rond 1 juni een situatie zal bestaan van 
normalisatie, zodat wij in de Swingel ook weer kunnen doen wat wij willen en u van ons 
mag verwachten. Dat betekent dat in de volgende Bân weer “echt nieuws van de 
Swingel” valt te lezen. 
 
Vanzelf zijn wij druk bezig ons voor te bereiden op het moment dat de Swingel weer los 
kan. Mochten er ontwikkelingen zijn, houdt dan vooral de website goed in de gaten. 
 
Alex 
 
  

www.dejongautos.net

APK Onderhoud  Occasions .

Tolleane 12

9241 WH Wijnjewoude

0643997171
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45 jaar boer en boerinne 
 
Op 24 april waren Hedzer en Afke Drenth 45 jaar boer op het bedrijf aan de 
Merkebuorren. Wie bereikt dit tegenwoordig nog en hoe hebben ze dit bereikt? Om hier 
iets over te schrijven ben ik op een mooie dinsdagmorgen bij Hedzer en Afke op de 
koffie geweest. 

 

Om 45 jaar boer te zijn moet je in ieder 
geval samen een sterk team zijn. En dat 
waren ze, het meeste werk op het land 
en het melken werd door Hedzer 
gedaan. Maar bij het runnen van een 
boerderij komt veel meer kijken, zeker 
de laatste jaren, ik noem de 
mestboekhouding, kringloopwijzer, 
beheer medicijnen, invoeren in de 
computer als er een kalf of geit geboren 
wordt maar ook als er eentje wordt 
verkocht of afgevoerd, alles wordt 
geregistreerd. Ook het verzorgen van 
jongvee behoorde tot de 
werkzaamheden van Afke.  
 
In 1976 zijn Hedzer en Afke verhuisd 
vanuit de Deelen naar Wijnjewoude. 
Daarvoor was Hedzer boer met zijn 
vader op het ouderlijke bedrijf in 
Gersloot – Polder. Ze kochten de 
boerderij aan de Merkebuorren 11 met 
26,5 bunder land. Er waren circa 50 
koeien die gemolken moesten worden. It 
wie in moai beslach fee, mar de start 
‘wie dreech’. De eerste drie weken 
moest Hedzer rust nemen omdat een 
longblaasje beschadigd was. De oudste 
zoon Berend was net geboren, voor 
Afke een hectische tijd om daarbij ook 

nog werkzaamheden in de stal te 
verrichten. Maar het is gelukt. 
De eerste vijf jaar waren financieel 

gezien ook niet gemakkelijk. Het was 
niet mogelijk om af te lossen bij de 
bank. De hypotheekrente was toen iets 
van 10 tot 12%. Daarna kwam de 
opgaande lijn. Maar in 1984 kwam de 
superheffing, ze molken toen ca 60 
koeien maar door het melkquotum 
moest de veestapel krimpen. Er is later 
nog wel land bijgekocht, dus toen was 
er weer sprake van uitbreiding. 
 
In Wijnjewoude kreeg Berend nog twee 
broers, Gerard en Eelco. Drie zonen, 
wat wil een boer nog meer. Maar geen 
van de drie zonen had belangstelling om 
te melken en later het melkveebedrijf 
over te nemen. Dat was al snel duidelijk.  
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Hun interesses en ambities liggen 
ergens anders. Het was voor Hedzer en 
Afke 365 dagen per jaar melken en het 
vee verzorgen en dat hebben ze nu 45 
jaar met heel veel plezier gedaan. Maar 
de laatste jaren waren er al minder 
koeien en al kun je dan niet op vakantie, 
overdag kun je best veel ondernemen 
en dat deden ze dan ook.  
 
Hedzer geeft aan geen behoefte te 
hebben om grote reizen te maken, ‘lit 
my mar lekker thús’. Voor Afke ligt dat 
anders. Die gaat met regelmaat (voor 
corona) met Eelco op vakantie en dan 
graag richting Scandinavië. De reis 
wordt dan wel zo gepland dat ze een 
belangrijke voetbalwedstrijd kunnen 
bijwonen. Een van de mooiste reizen 
vond Afke het bezoek aan IJsland, 
geweldig om daar rond te trekken. 
 
Ik vraag Hedzer waarom boer zijn zo 
mooi is. Hij geeft aan dat het met name 
het vrije leven is, je bent zelfstandig aan 
het werk, je kunt zelf de dag invullen. En 
natuurlijk al de dieren die er zijn om voor 
te zorgen. Er zijn op het bedrijf niet 
alleen koeien, voorheen waren er ook 
schapen, nu is er nog een ezel, een 
pony, acht geiten, kippen, konijnen en 
een paar poezen. Gezelligheid ten top. 
 
Maar boer zijn heeft ook negatieve 
kanten en dat is met name dat je 
afhankelijk bent van de weersinvloeden. 
Hedzer geeft aan gestrest te worden 
door het slechte en regenachtige weer 
als er gemaaid en gekuild moet worden. 
Minder leuk om boer te zijn is de 
regelgeving. Een melkveebedrijf moet 
BVD (Boviene virus diarree) en IBR 
(Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis danwel 
koeiengriep) vrij zijn. Dan moet er weer 
een energiescan komen en later wordt 
hier niet meer naar gekeken. De laatste 
keuring betrof het tanklokaal. Het 
lichtknopje zat buiten de afstand van 1,5 
meter. Het moet gelijk naast de deur 
zitten. Dit is niet anders hebben Hedzer 
en Afke gezegd, dan laten we het licht  

’s nachts wel branden als de tankauto 
komt.  
 
Het hoogtepunt van 45 jaar boer zijn 
was Riemkje 83. Zij is bijna 20 jaar oud 
geworden en haalde de productie van 
10.000 kg vet en eiwit. Dat was op 28 
februari 2019 en dit is groots gevierd in 
een tent op het erf, waar het feest 
plaatsvond. Beiden geven aan dat het 
een supermooi feest was, waaraan ter 
herinnering een mooi fotoalbum is 
gemaakt. Niet iedere boer maakt het 
mee dat één van de koeien deze 
productie behaald. Riemkje 83 was een 
sterke koe en dankzij de goede 
verzorging en aandacht is zij oud 
geworden en heeft zij deze productie 
bereikt. Door de jaren heen is de 
gemiddelde productie van de koeien 
gestegen van 5500 liter naar nu ruim 
9000 liter per jaar. 

 
Begin dit jaar ging het even wat minder 
met de gezondheid van Hedzer. 
Inmiddels gaat het weer goed maar is er 
minder energie. Daarom is het besluit 
nu genomen om te stoppen met melken. 
De koeien gaan naar Harry en Henriette 
Hoogenberg aan de Loksleane. Harry 
heeft veel voor hun betekend toen 
Hedzer onverwacht met de ambulance 
naar het ziekenhuis werd gebracht. 
Naast zijn eigen bedrijf molk Harry dan 
eerst z’n eigen koeien en vervolgens die 
van Hedzer en Afke. Vaak kwamen de 
kinderen mee, die ook meehielpen. 
Geweldig dat dit werd gedaan. Petje af! 
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Als laatste vraag ik aan beide wat hun 
hobby’s zijn. Hedzer geeft aan dat hij 10 
jaar bij de trekzakclub heeft gespeeld 
maar dat oefenen niet zijn hobby was. 
Hij mag graag lezen maar dan de 
Western boekjes. 
Afke heeft een seizoenkaart van SC 
Heerenveen. Samen met Eelco gaat zij 
altijd naar de wedstrijden. Ze geeft aan 
dat als ze nu jong was geweest ze zeker 
naar damesvoetbal was gegaan. In haar 
jonge jeugd was dat niet mogelijk. Wel 
heeft ze altijd genoten van het bijwonen 
van de voetbalwedstrijden van de 
kinderen. Inmiddels zit de oudste 
beppesizzer wel weer op voetbal. Dus 

reden om weer naar de wedstrijden te 
gaan, zodra dit weer is toegestaan. 
Een andere hobby is het sparen van 
auto’s van Van Gend en Loos, later 
DHL. Ze staan uitgestald in de 
vitrinekast. De reden hiervan is dat haar 
vader vroeger bij Van Gend en Loos 
heeft gewerkt. Lezen en puzzelen mag 
Afke ook graag doen. 
 
Al gaan de koeien weg, Hedzer en Afke 
blijven wonen op de boerderij aan de 
Merkebuorren. De kleine veestapel blijft 
en die heeft nog verzorging nodig. Maar 
na 45 jaar is het melken voorbij. 

 
           Klaske 
 
We willen iedereen graag bedanken die een kaartje heeft gestuurd, of even hebben 
gebeld toen ik in het ziekenhuis lag en ook bij mijn thuiskomst. Maar ook de bezoekjes 
daarna hebben ons goed gedaan.  
 
Hedzer en Afke 
 

Prikbord 
 
 
 
Dankbetuiging 
Sa gewoan, sa bysûnder 
 
Tige tank foar de geweldich grutte 
belangstelling  
en it meilibjen yn de foarm fan  
besite, kaartsjes, brieven en 
tillefoantsjes  
tidens de revalidaasje, de lêste groet en  
nei it ferstjerren fan myn ynleave man,  
ús leave heit, pake en skoansoan 
Oene Veenstra 
Dat Oene foar safolle minsken  
wat betsjutten hat  
stipet ús by it ferwurkjen fan it fertriet. 

 
Jannie 
Hennie en Arend 
Pieter en Petra 
Sietske en Jelmer 
bernsbern 
en mem Hennie 
 
 
 
 
Te koop 
Het kalfsvlees assortiment is uitgebreid. 
Nu ook vlees voor op de barbecue.  
Anne-lys Herder Tel.: 06-30774601. 
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Voedselbank Opsterland is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het 
bestrijden van gevolgen van armoede door het inzamelen van kosteloos ter beschikking 
gestelde levensmiddelen en het uitdelen daarvan. 
 
Vrijwilligers gezocht voor: 
• Inname van goederen en magazijnbeheer. U neemt de goederen aan, die worden 

aangeleverd. De goederen moeten worden geregistreerd en er moeten 
controlemetingen (temperatuur) worden gedaan in verband met de voedselveiligheid. 
Daarna zorgt u ervoor dat deze worden opgeslagen in de koel-vriescel of het 
magazijn. 
Bevoorrading is op dinsdagmorgen en donderdagmiddag.  

• Op afroep beschikbaar voor activiteiten op projectbasis, zoals bijvoorbeeld 
winkelacties. Enkele keren per jaar zijn er winkelacties om houdbare producten in te 
zamelen die nodig zijn voor de samenstelling van voedselpakketten. Vrijwilligers van 
de Voedselbank staan dan bij de betreffende winkels b.v. flyers uit te delen en/of 
etenswaren aan te nemen.  
Geef u dus op als u ons wel eens wilt helpen, zodat wij een paar keer per jaar een 
beroep u kunnen doen. 

 
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen, die zelfstandig en in groepsverband kunnen 
werken en die zich in willen zetten voor onze klanten. Er worden momenteel voor 50-60 
huishoudens pakketten klaargemaakt voor klanten verspreid over de hele gemeente. 
 
Inlichtingen: 
• Nadere informatie over de Voedselbank is te vinden op onze website 

www.voedselbankopsterland.nl. Over deze advertentie kunt bellen met 06-38890118; 
u mag ook mailen naar intern@voedselbankopsterland.nl 

• Reacties inzenden naar VB Opsterland, Merkebuorren 39a, 9241GD Wijnjewoude of 
per mail naar secretaris@voedselbankopsterland.nl  

 
 

 Puzzeltocht van LONGA Wijnjewoude 
 
Zoals sommigen van jullie al hadden gezien, staat er bij It Twaspan 
sinds kort een tent. Deze tent geeft de sporters van Longa 
Wijnjewoude de mogelijkheid om toch te kunnen trainen met 
materialen, iets waar we heel erg dankbaar voor zijn! 
Omdat deze tent in samenwerking met de gemeente en dorpsbudget 
tot stand kon komen doen wij nu iets terug voor alle inwoners van Wijnjewoude.  
In de meivakantie (vanaf 1 mei) heeft iedereen de mogelijkheid om over de 
Duurswouderheide een sportieve puzzeltocht te lopen. Deze is leuk voor jong en oud! U 
kunt denken aan bewegingsopdrachten, maar ook leuke vragen over de omgeving en 
over het dorp. Een leuk uitje, dicht bij huis! 
 
Opgave kan door een e-mail te sturen naar jeugdbestuurlonga@gmail.com. 
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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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MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021 

 Collectanten gezocht in Wijnjewoude  
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal 
MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Wijnjewoude (Opsterland). 
Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte multiple sclerose (MS)? 
 
Word collectant 
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis 
of thuis vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de landelijke collecteweek is 
van essentieel belang voor de 25.000 mensen met MS in Nederland die iedere dag met 
een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze 
strijd tegen MS moet daarom doorgaan. 
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook! 
 
Ziekte van het centrale zenuwstelsel 
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het 
afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor 
komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en 
uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk jaar 
komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 
20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest invaliderende ziekte onder jonge 
mensen.  
 
Onderzoek hard nodig 
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de 
ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds 
besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk 
onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen 
met MS. 
Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 
 

 
Fietstocht Pinksterweekend 

 
Op zaterdag 22 mei is er de mogelijkheid om gezellig met zijn allen op 
pad te gaan in de omgeving van Wijnjewoude. World Servants Wijnjewoude zet een 
leuke fietstocht uit waarbij er onderweg verschillende mogelijkheden zijn voor een hapje 
en een drankje (o.a. koffie/thee, huisgemaakt appelgebak etc.). De tocht is ook heel leuk 
voor de allerjongsten, onderweg zullen er ook opdrachten voor hen zijn! 
De route zal rond de 10/15 km zijn en kosten bedragen € 5 p.p. (kinderen t/m 12 jaar 
gratis). Het is mogelijk om te fietsen van 11.00 t/m 16.00 uur. 
Opgave kan via ws.wijnjewoude@gmail.com of een appje sturen naar 06-55052048 
waarbij u kan aangeven met hoeveel personen u de tocht wil gaan fietsen. Daarna zult u 
van ons zo snel mogelijk de route ontvangen! 
Zien we u dan? 
 
Anouk v/d Heide 
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Dorcas 
 
Nu ook op woensdag snuffelen in Dorcas Winkel Drachten  
Even lekker snuffelen tussen de boeken, kleding, meubels en andere prettig geprijsde 
artikelen? Dat kan nu ook op woensdag in de Dorcas (kringloop)winkel aan De Hemmen 
10. De ingang is aan de kant van de Noorderhogeweg.  
 
Dorcas  
Wie een aankoop doet in een Dorcas-winkel, helpt de allerarmsten in de wereld. De 
winkel in Drachten is de 41ste vestiging. Meer informatie over de organisatie is te vinden 
op www.dorcas.nl.  
 
Vrijwilligers   
Dorcas Winkel Drachten is nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers, voor de zaterdag met 
als werkzaamheden onder meer het sorteren en prijzen van goederen en 
kassawerkzaamheden. Wie interesse heeft, kan voor meer informatie terecht bij Henk 
van der Wielen, e-mail: dorcaswinkeldrachten@dorcas.nl.   
 
Informatie  
De winkel is open onder de gebruikelijke (landelijk geldende) voorwaarden op dinsdag, 
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. (reserveren kan via 
https://dorcas.nl/winkels/Drachten). Goederen inbrengen kan tijdens openingstijden. De 
inbreng is aan de achterzijde van het pand, met het adres De Hemmen 10b.  
 

 
 

Naam van de nieuwe school in Wijnjewoude? 
 
Het volgend schooljaar is het zover: in Wijnjewoude worden de twee basisscholen één 
school! Een nieuwe school heeft uiteraard ook een nieuwe naam nodig. Graag 
betrekken we naast de kinderen en ouders van beide scholen ook de dorpsbewoners uit 
Wijnjewoude. U heeft ten slotte een historie met de scholen en zult er wellicht ook nog 
bij betrokken zijn in de toekomst. Heeft u een goed idee? Laat het ons weten! Stuur een 
mailtje met uw beste idee (en toelichting) naar de namencommissie. Wij gaan de ideeën 
verzamelen en er een keuze uit maken. 
 
Ideeën kunnen tot 14 mei gemaild worden naar 
namencommissie@gmail.com  
Lukt het digitaal niet dan kunt u het in de brievenbus 
doen bij It Twaspan.  
 
We zijn benieuwd! 
 
De namencommissie:  
Greethilda van der Velde-Rozema, Henny Hoekstra-Wagenaar, Margriet Sijtsema-
Tolsma, Nynke Lipjes, Sylvia Bron  
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Massage RAAKT doet mee aan de landelijke 
#masserendoenwesamen campagne! 

Veel ondernemers zijn hard geraakt door COVID-19 en de lockdowns die hier het 
gevolg van zijn/waren. Ook ik mocht een periode geen mensen ontvangen in mijn 
massagepraktijk. Een vervelend gevoel als je mensen niet kunt helpen in tijden dat dat 
juist nodig is.  

Het afgelopen jaar heeft laten zien dat de gezondheidsvoordelen van een massage nog 
niet bekend genoeg zijn bij iedereen. Daarom heb ik mij aangemeld voor de 
campagne#masserendoenwesamen waarin het doel is om massages in een positief 
daglicht te zetten en ervoor te zorgen dat de voordelen van een massage onder heel 
Nederland bekend worden! 
Samen met masseurs uit heel Nederland gaan we mei omtoveren tot een 
massagemaand.  

In de maand mei geef ik elke week een gratis massage van een uur weg. Aan iemand 
die dat nodig heeft. Hierbij heb ik jullie hulp nodig, want wie vind jij dat er wel een 
massage kan gebruiken? Bijvoorbeeld iemand die hard geraakt is door de coronacrisis, 
of iemand die een heftige tijd heeft doorgemaakt in de zorgsector. Mail naar 
info@massage-raakt.nl of reageer via de FBpagina-massage Raakt. Ik kies 4 weken 
lang iemand uit die langs mag komen voor een sport/ontspannings- of 
zwangerschapsmassage. Zorg voor elkaar! 

Een hartelijke groet, Johanna Klooster 
Massage RAAKT    *   Wijnjewoude  *  06-37329319  *   www. massage-raakt.nl 
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Werkgroep Kom erbij 

    Hé frisse wind, 
Ga je mee een tochtje maken? 

Loesje 

De Duofiets,  
Samen met zijn 2, ga je mee? 
Hij is besteld…Fun2Go, side-by-side. 
In de volgende Bân meer over wanneer de AFTRAP is. 
Hopen dat het feestelijk kan……. 

Duofietsen iets voor jou als vrijwilliger? 
Laat het ons weten!! 
Het is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend: fietsen.  
Als vrijwillig fietsvriend of vriendin bied je een dorpsgenoot of verre kennis cq familielid 
de mogelijkheid om weer de wind door de haren te voelen. 

Duofietsen iets voor jou? 
We noteren je naam en maken een afspraak. 
Kun je niet meer zelf fietsen, durf je niet meer of voel je je eenzaam? 
Binnenkort kun je mee op de duofiets, eindelijk weer eens fietsen, maar dan met handen 
los en benen stil of niet….of natuurlijk mag je mee als je nog wel in actie wilt zijn, de 
fiets is voorzien van alle hulpmiddelen om veilig op pad te gaan. 

Samen Winnen, Samenwerken, Meedoen, Fanatiek, Gezelligheid, Snelheid, 
Verbinding, Plezier. 
Vooruitlopend op SamenJeugdactiviteiten en de zekerheid van een  
Samenwerkingsschool voor alle kinderen in Wijnjewoude, heeft Plaatselijk Belang het 
initiatief genomen om een sportmiddag voor de basisschooljeugd te organiseren op 
donderdag 6 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur, zonder publiek, maar met veel lol en 
ranja. 
Kijk verderop in deze Bân of op Wijnjewoude.net voor verdere details. 

SamenWijnjewoude 
Hartverwarmend 
Zo mooi om met zovelen vanuit Dorpssteunpunt, 
Plaatselijk Belang, Geref. Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 
Hervormde Gemeente, Kom erbij en enkele omtinkers 
een moment tijd te nemen voor een warm contact bij vele 
voordeuren van onze heel oude en zieke dorpsgenoten. 
Degenen die het zwaar hebben door welke tegenslag 
dan ook werden niet vergeten. 
We namen tulpen en een lentegroet mee. 
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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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ik wil een optocht 
ik wil muziek 
ik wil confetti 

ik wil een fanfare 
voor degenen die stilletjes overleven 

ik wil een staande ovatie 
voor iedereen die 

wakker wordt en naar de zon beweegt 
in weerwil van de schaduw 

die hen weer naar binnen trekt 
 

Ronald Wijnia 
 
Ondertussen blijven we naar elkaar omkijken, en treffen we u onderweg natuurlijk graag 
op gepaste afstand.  
Ons kun je bereiken via email-adres, komerbij@wijnjewoude.net, of natuurlijk 
telefonisch, Alie, tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 06-37552518.  
 
Namens Werkgroep Kom erbij, 
Lydia Huisman. 
 

Gezonde leefomgeving 
 
In de Bân van de afgelopen maanden stond een gezondheidstip. Daar wil ik graag op 
aansluiten met een tip voor iedereen die graag een bijdrage levert aan een gezonde 
leefomgeving. Het is heel makkelijk, je hoeft alleen iets níet te doen, mijn tip is namelijk:  
verbrand geen hout in de nabijheid van huizen of tuinen. Doe dat in ieder geval niet bij 
stil weer, mist of ongunstige wind. 
Voor een gezonde leefomgeving is schone lucht net als schoon water, gezonde 
voeding, voldoende bewegen en sociale contacten essentieel. We ademen immers 
allemaal de hele dag door lucht in. Door hout te verbranden verontreinig je die lucht. 
Het Longfonds meldt op haar website: “Houtrook is ongezond voor jezelf, voor je 
kinderen en voor je buren”. De rook die vrijkomt bij het verbranden van hout bestaat 
onder andere uit roetdeeltjes, (ultra-) fijnstof, PAK’s, dioxinen. Fijnstof verergert 
longziekten zoals astma, COPD en longkanker, maar ook hart en vaatziekten. 
Los van vervelende gevolgen op lange termijn geeft houtrook ook direct overlast in en 
om huis door stank, irritatie van luchtwegen en benauwdheid.   
 
Mijn oproep is dus: wees je bewust van de mogelijke gevolgen als je een hout- of 
pelletkachel, openhaard, tuinkachel, vuurkorf of barbecue gebruikt, en kies er voor deze 
uit te laten als je weet dat anderen er overlast van kunnen ervaren.  
Neem je verantwoordelijkheid voor schone lucht, dan draag je zeker bij aan een 
gezonde leefomgeving voor jezelf en je buurt.  
Dank u! 
 
Lieuwe Dijkstra 
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De laatste smid van de oude smidse 
 
Dit verhaal uit de donkere jaren rondom de tweede wereldoorlog 1940-45 is geschreven 
naar aanleiding van gegevens die ik kreeg van André Staal uit Harkstede. 
 
Een artikeltje dat in de Bân stond van al 
een flink aantal jaren geleden ging toen 
over een drietal smederijen welke ooit in 
het bedrijvige Wijnjewoude een bestaan 
hadden. Daarin werd hij al genoemd, 
smid Wilt Feenstra, van de oude 
smederij tegenover de Mounleane in het 
toen nog bestaande Duurswoude. 
In dat artikeltje herinnerde ik mij hem als 
een stille sombere man die zo rond 
1950 bij ons op de lagere school de 
meterstand van de elektriciteit 
maandelijks kwam opnemen en noteren. 
Als kinderen vonden we het een wat 
vreemde man die in die stille oude 
smederij woonde en waar verder geen 
activiteit meer was. Van ouderen hoorde 
je wel dat het voorheen wel een 
bloeiende zaak was die ook wel met de 
tijd meegegaan was. Er was zelfs voor 
die tijd al een moderne pneumatische 
smeedhamer die elektrisch werd 
aangedreven. De paardenhoef beslag 
box stond er wat verloren bij naast het 
bedrijf. 
Als kind hoorde je later wel eens iets 
van hem over de oorlog en een zoon die 
verdwenen was en waar ze nooit meer 
iets van gehoord hadden. Je kreeg toen 
wel wat andere herinneringen aan deze 
man en meer begrip voor die 
somberheid.                      
 
Wilt Feenstra (1880-1952) was op 1 mei 
1906 getrouwd met Ienskje Offringa 
(1884-1964) en ze kwamen wonen bij 
de Smederij in Duurswoude. Ze kregen 
samen 12 kinderen welke niet allemaal 
volwassen zijn geworden. Een paar 
stierven al in hun eerste levensjaar.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit verhaal gaat verder over hun zoon 
Ebbel Wilt Feenstra die op 6 juli 1913 
geboren werd en later trouwde met 
Romkje Boonstra. Op 23 februari 1943 
werd hun zoon Wilt Ebbel geboren. 
Ebbel was gereformeerd en voorzitter 
van de jongelingenvereniging in 
Bakkeveen. Van beroep was hij 
handelsreiziger in landbouw-
gereedschappen. Ebbel was mank en 
liep daarom met een stok. In de oorlog 
was Ebbel actief als verzetsman. Hij liet 
zich op een keer negatief uit over de 
Duitse bezetters terwijl hij zich bevond 
in de Drachtster tram. Dat was in juli 
1943. Ook zou hij daar verteld hebben 
dat hij zijn radio niet had ingeleverd bij 
de Duitsers. 
Een vrouw uit Leek, die ook in de tram 
zat hoorde zijn uitspraken. Zij was lid 
van de NSB en getrouwd met een 
groepscommandant van de landwacht. 
Samen met een andere landwachter 
gaven deze zijn naam en opmerkingen 
door aan de regionale Duitsgezinde 
opperluitenant van de Marechaussee.  
Ebbel werd gearresteerd door een 
politieagent uit Bakkeveen en afgevoerd 
langs het huis van zijn vriend Tjeerd van 
der Meulen. Deze woonde tegenover 
rijwielhandel Meinsma aan wat nu 
Duerwâld 26 is.(Tjeerd v/d Meulen was 
de schoonvader van André Staal, zie 
aanhef).  
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Tjeerd en zijn vrouw waren in de tuin  
voor het huis aan het werk en schrokken 
erg. Ebbel groette hen echter met “it 
komt wol goed”. Hij kwam in kamp 
Vught terecht en schreef vandaar 
brieven aan Romkje en was nog 
hoopvol gestemd op een voorspoedige 
afloop. Hij schreef dat het om een 
kleinigheid ging, maar wat dat precies 
inhield vertelde hij niet. Hij wilde 
waarschijnlijk zijn vrouw niet extra 
belasten en ongerust maken. 
Op 24 mei 1944 werd Ebbel op 
transport gesteld naar Dachau waar hij 
op 26 mei aankwam. Ebbel kreeg in het 
kamp nummer 69317. Op 11 februari 
1945 is hij daar overleden ten gevolge 
van vlektyfus en onder schrijnende 
omstandigheden. Pas op 8 april 1950 
kwam het officiële bericht van het 
overlijden van Ebbel op het 
gemeentehuis van Opsterland aan. 
 
De NSB-vrouw die de aanleiding was 
dat Ebbel na zijn uitspraken in die 
Drachster tram opgepakt werd, moest 
na de oorlog voor het gerecht 
verschijnen, de ‘Groninger Kamer van 
het Bijzonder Gerechtshof te 
Leeuwarden’. De rechter, eischte 20 
jaar gevangenisstraf, waarvan 10 jaar 
rijkswerkinrichting, aldus een 
krantenartikel in de Leeuwarder koerier 
van 17-12- 1946. 
 
Er zijn uit onze omgeving, ten gevolge 
van de oorlog, nog meer slachtoffers 
gevallen getuige het onderstaande 
artikel.  
Uit de Dragster courant van 08-06-1945 
het volgende bericht: 
Zonder meerdere gegevens worden ons 
nog de volgende personen genoemd: 
Jan Eisinga, onderwijzer te Gorredijk, 
1 mei 1943 als gevolg van represaille 
tegen stakingen, doodgeschoten. Jacob 
Buitinga te Hemrik, Hendrik Buursma te 
Wijnjeterp, Klaas v/d Draai te 
Hoornsterzwaag, Oebele Geertsma te 
Duurswoude en Ebbel Feenstra te 

Duurswoude, allen in Duitschland om 
het leven gekomen. 

 
Ook dochter Jitske Feenstra, zus van 
Ebbel, werd geconfronteerd met het 
wrede zinloze oorlogsgeweld. Zij werd 
geboren op 12 juni 1911 te Duurswoude 
en trouwde met de op 10 december 
1910 geboren stuurman Jakob 
Salomons uit Gasselternijveen. Dit was 
een zoon van scheepskapitein Hendrik 
Salomons en zijn vrouw Katriene 
Willemtiena. 
Jakob liet in 1939 een nieuw vrachtschip 
bouwen met een laadvermogen van 
ongeveer 400 ton. In juli werd het 
nieuwe schip genaamd “Safe” en 
gebouwd in Foxhol opgeleverd. 
Op 7 oktober 1939 is het schip 
vertrokken vanuit Antwerpen naar Riga 
met een lading van 206 ton stukgoed en 
daarna vermist. Naar mag worden 
aangenomen is het schip omstreeks 19 
oktober in een mijnenveld bij Jutland 
met man en muis vergaan. Alle 7 
bemanningsleden zijn om het leven 
gekomen. Kapitein Jakob Salomons 
moest nog 29 jaar worden. Begin 
november 1939 beviel zijn vrouw Jitske 
van een dochter. 
Nederland was toen nog niet in oorlog 
maar met de inval van de Duitsers in 
Polen waren de oorlogshandelingen op 
de Europese zeeën al volop bezig. 
De schoonzoon van de laatste smid van 
de oude Smidse behoorde bij de eerste 
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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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gevallen Nederlanders die ten gevolge 
van de tweede wereldoorlog vielen.  
 
Jitske is later hertrouwd met weduwnaar 
Ailko Stel en na diens overlijden met  

H. Bossinade. 
Op 16 juni 1992 is Jitske op 81 jarige 
leeftijd overleden in huize Patrimonium 
te Groningen. 

   
Durk 
 
 
 
 

Sportdag donderdag 6 mei  
 
 
Donderdag 6 mei wordt er voor alle basisschoolkinderen (groep 1 t/m 8) 
van Wijnjewoude een gezellige sportdag georganiseerd!  
Locatie: ODV/evenemententerrein, tijd: 14.00 uur - 16.00 uur. 
 
Doe jij ook mee?  
Opgeven kan tot 4 mei via Wijnjewoude.net - 
‘inschrijfformulier sportdag’.  
 
Wilt u als ouder helpen? Graag! 
Laat het ons weten via het inschrijfformulier van uw kind. 
 

 
 
Nog belangrijk: 
In verband met de coronamaatregelen is er géén publiek toegestaan! 
We werken met het: ‘’Kiss en Go’’ principe. 

 
 

Deze sportdag wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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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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Dorpsagenda 

 
 
Mei 
4 Vanaf 19.50 uur wordt er een link op www.wijnjewoude.net geplaatst waarbij de 
 dodenherdenking online is te volgen. 
6 Sportdag ODV/evenemententerrein, 14.00 uur 
22 Pinksterfietstocht, vanaf 11.00 uur 

 
 

Uit de oude doos 
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Fysiotherapie Goren

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

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

Afspraak zonder verwijzing mogelijk!

Jannes
&

Jenny

·Fysiotherapie (ook aan huis)

·Manuele therapie

·Nek-, schouder- en arm specialisatie

·Oefengroepen

·FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut)

·Medical Taping Concept
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Kerkdiensten 

 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Mei 

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

9 9.30 uur Weinterp Ds. H. de Jong, Kampen 
 13.45 uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd 

13 9.30 uur Ger. Kerk Ds. H. Engelsma, gez. dienst, Hemelvaartsdag 
16 9.30 uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd 

 13.45 uur Weinterp  Ds. F. Pierik, Drachten 
23 9.30 uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd, Pinksterzondag 

 13.45 uur Weinterp Ds. W. van der Wind, Onstwedde 
24  Geen Dienst              Pinkstermaandag 
30 9.30 uur Weinterp Ds. H. Poot, Oosternieland 

 13.45 uur Weinterp Ds. M. Krooneman, Noordhorn 
 
Juni 

6 9.30 uur Weinterp M van Heijningen, Dorkwerd, VHA 
 13.45 uur Weinterp Dhr. J.C.A. van den Berge, Sebaldeburen 

 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Mei 
2 9:30 uur Ds. A. van Harten-Tip, Smilde  
9 9:30 uur Ds. H. Engelsma  
13 9:30 uur Ds. H. Engelsma Hemelvaartsdag, gez. dienst 
16               9.30 uur       Dhr. E. van Halsema, Kampen  
23 9:30 uur Ds. H. Engelsma 1e Pinksterdag 
30 9:30 uur	 Ds. J.D. de Haan, 

Beetsterzwaag	
	

 
Juni 
6 9:30 uur Ds. H. de Jong, Drachten  
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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



oov r d Wal
ib
jn

s
j

p
e

r
w

o
o

d 
u

s
d

k
e

jilednaaM

                        22     44   11      22  jjaa 00aa 22  rr   gg   llaa iinn rrgg  pp      aa        NN     rr   .. 55  2255

ddee  BBâânn

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


