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Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

(0516)  48 10 17
06 - 55 17 83 59

roelofdejong@freeler.nl
www.dejongautosenmachines.nl Roelof de Jong

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

HM Haarmode Wijnjewoude

Een afspraak maken doet u telefonische:

0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Openingstijden:

    Ma.   13:00 – 17:30

    Di.    8:30 – 12:00 13:00 – 17:30

    Wo.     13:00 – 20:00

    Do.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Vr.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Za.      Gesloten

Pedicure- en manuele praktijk

Alma van der Meulen

Medisch pedicure
Manuele therapie
Voetreflexologie
Ook bij u thuis

Behandeling volgens afspraak
0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36
9241 GL  Wijnjewoude

Kinderen/jongeren met een beperking!!

- tijdelijk verblijf

- logeerhuis

- dagopvang

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

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

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

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

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

Op werkdagen open  
van 8:30 uur tot 12:00 uur 
van 13:00 tot 17:00 uur
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Van de redactie 
 
 
Redactie "de Bân" 

  Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 
  Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 
  Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 
  Lammert Bouma, Petersburg 25 tel: 48 14 57 
  Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 
  Gerda Westerhof, Merkebuorren 14  
 
 
Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. 
 
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 3 juli 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 26 juni 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 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
Juni, de maand met langste dag. Meestal is het kopij aanbod in deze zomermaand niet 
al te groot, maar toch ligt er weer een goed gevulde Bân voor u. Een teken dat er nog 
volop mensen actief zijn en zich inspannen het dorpsleven draaiende te houden. Onder 
andere het vernieuwen van de speeltuinen, een DuoFiets en het samengaan van de 
scholen. Zeker op het juiste moment nu alle kinderen al in één schoolgebouw kunnen. 
En er komt weer een buurtsuper, wellicht stromen de sollicitaties binnen voor de functie 
om de Swingel te beheren. Want wie zou er nou niet in zo’n actieve dorpssfeer willen 
werken. Met de zomer voor de deur wensen wij u veel leesplezier. 
 

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 

 
“Koalsied yn 
folle bloei” 
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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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Bestuurlijk Overleg 
Afgelopen maand vond het bestuurlijk overleg tussen PB en het college van B&W 
plaats. Hoewel er regelmatig contact is tussen PB en het college is het altijd goed om 
met elkaar om tafel te gaan en de samenwerking te bespreken. Er is veel besproken en 
hier zullen we er een paar punten uitlichten: 
– Het college roemde de daadkracht van Wijnjewoude. Of het gaat om speeltuinen, 

gezondheid of de supermarkt: er is altijd een groep vrijwilligers die zich soms bijna 
fulltime inzet in het belang van het dorp. Bij deze geven wij die boodschap graag 
door. 

– Er is gesproken over de verkeerssituatie in Klein Groningen en de Weinterp. Hier is 
nog altijd overlast van snel rijdend verkeer en vrachtverkeer. Met name 
vrachtverkeer uit de richting van Haulerwijk zorgt hier voor overlast. Het college gaf 
aan dat dit probleem inderdaad bekend is en dat zij samen met het college van de 
gemeente Ooststelingwerf hierover in gesprek is. Omdat dit een probleem is dat in 
meerdere gemeenten speelt en de provincie ook nog een rol speelt, is er veel 
overleg. Gelukkig hebben wij een werkgroep die hier een vinger aan de pols houdt 
en de wethouder er wel aan zal herinneren om er mee aan de slag te gaan. 

– De gemeente heeft uitgelegd dat de scholen na de zomervakantie samen zullen 
gaan in het pand van Votum Nostrum. Wellicht dat daar nog een noodlokaal bij 
moet, maar zoals het nu lijkt is dat niet nodig. Omdat het gebouw van Votum 
Nostrum nog in goede staat verkeert, zal de school zich daar de komende jaren 
huisvesten. Binnen 5 tot 10 jaar zal er een nieuw gebouw gebouwd worden. Wij 
hebben afgesproken met de gemeente om hier contact over te houden en te kijken 
wat de mogelijkheden zijn om dan een nieuwe multifunctionele accommodatie te 
bouwen waar ook de scholen in gehuisvest zijn. 

– Wij zijn als PB nog steeds aan het kijken welke mogelijkheden er zijn voor 
nieuwbouw. Al eerder hebben we in de Bân aangegeven dat er geen uitbreiding 
mogelijk was. In het bestuurlijk overleg is naar voren gekomen dat er wellicht toch 
uitbreidingsmogelijkheden zijn. Samen met de gemeente zullen wij dit verder 
onderzoeken. 

 
Al met al kijken we als PB terug op een goed gesprek. Uit ervaring weten we dat het nu 
aan PB is om het college te herinneren aan de gemaakte afspraken.  
 
Dodenherdenking 
4 mei, kwart voor 8 ’s avonds. Ondanks de regen en harde wind hebben we alles getest 
en geoefend. Alles is klaar om om 20:00 uur live de dodenherdenking uit te zenden. 
Toch liet de techniek ons op het moment suprême even in de steek, waardoor we niet 
konden uitzenden om 20:00 uur. Dit is ontzettend jammer voor iedereen die het had 
willen volgen. Gelukkig zijn de beelden nog wel terug te kijken. 
 
Vanuit PB hebben wij ons best gedaan om er ondanks de maatregelen een waardige 
herdenking van te maken. Op deze plek willen we iedereen die heeft meegeholpen 
bedanken om dit te realiseren. 
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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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Bijzondere dank is er voor: 
– Jelmer die het gedicht voorlas alsof hij het al jaren doet; 
– Kim en Marrit die ondanks de harde wind en regen de krans respectvol bij het 

monument hebben gelegd; 
– Frank voor het regelen van de techniek en het gebruik maken van zijn technische 

installaties; 
– Het blazersensemble dat ondanks wegwaaiende bladmuziek zorgde voor de 

onmisbare muzikale invulling; 
– De klokkenluiders die snel het juiste ritme te pakken hadden; 
– Wilma voor het maken van een prachtige krans; 
– De Hervormde Kerk Wijnjewoude voor de gastvrijheid en ondersteuning. 
 
 
Brengpunt Groenafval Ureterp 
Op 5 juni, 19 juni, 3 juli, 17 juli en 21 augustus kun je je tuinafval van 09:00 – 13:00 uur 
brengen naar het Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, Ureterp). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gezondheidstip van de werkgroep 
“Gezond Wijnjewoude” 

 
Wist je dat… 
…wandelen op een lege maag helpt bij het bestrijden van de extra corona kilo’s? Je 
herstelt zo je insulinespiegel en brengt vetverbranding op gang.  
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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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WEN Stap voor Stap 
 
 
Stimuleringsregeling komt op stoom 
Er zijn al ca 50 aanvragen voor een stimuleringsbijdrage 
voor energiebesparende maatregelen binnen gekomen. Wat 
blijkt, is dat veel mensen dan het eerst denken aan 
zonnepanelen. Dat is begrijpelijk maar niet in elke situatie de 
stap waar je de meeste energie mee bespaart. 
 
Met isolatiemaatregelen of bijvoorbeeld een hybride warmtepomp bespaar je veel gas 
en dat wordt niet alleen in Wijnjewoude gestimuleerd maar ook landelijk en provinciaal. 
Daarom zit er op deze maatregelen een heel aantrekkelijke ISDE subsidie. Zo wordt de 
terugverdientijd op je investering enorm verkort. Wil je er meer over weten? Op 
www.wen.frl/stimuleringsregeling vind je onder de regeling voor eigenaar-bewoner een 
lijst met voorbeelden van maatregelen en hun terugverdientijd.  
 
Buurtacties  
Om elkaar te ontmoeten en zo een steuntje in de rug te geven bij het verduurzamen 
willen we per buurt samen met de bewoners aan de slag. Echter, corona heeft de start 
van de gezamenlijke buurtacties vertraagd. Toch is in de Russchenreed al in 
aangepaste vorm een start gemaakt door de energiecoach. Hij gaat de bewoners aan 
de deur bezoeken om te zien welke behoefte er leeft om van elkaar te leren. 
 
Informatiedag hybride warmtepomp  
Op woensdag 7 juli organiseren we - als corona het toelaat - een inloopdag over hybride 
warmtepompen in De Swingel. Er zal een deskundige aanwezig zijn om al je vragen te 
beantwoorden en buiten staat een demonstratie-bus waar verschillende types worden 
gedemonstreerd (de getoonde opstellingen zijn van het merk Daikin). Dé mogelijkheid 
om met deze nieuwe en interessante techniek kennis te maken en om bijvoorbeeld ook 
eens zelf het geluidsniveau van de buitenunit te ervaren. 
 
Hybride warmtepompen zijn heel geschikt voor wat oudere vrijstaande en 2/1 kap 
woningen die niet perfect geïsoleerd zijn. Ze werken gedeeltelijk op elektriciteit (de 
warmtepomp zelf) en gedeeltelijk op gas (de HR-ketel). Je kunt je gasverbruik 
verminderen met ca 50% en met de extra rijkssubsidie verdien je hem, ondanks dat je 
meer stroom gebruikt, toch heel snel terug. Lees meer op de pagina ‘Weetjes en 
ervaringen van dorpsgenoten’. 
 
Problemen met zonnepanelen 
Er bereiken ons signalen van dorpsgenoten die merken dat hun zonnepanelen nogal 
eens uitvallen als het heel zonnig is en dan vooral midden op de dag. We willen graag 
weten wat hiervan de oorzaak is en zijn benieuwd of het zich bij meer mensen voordoet. 
Herken jij dit probleem? Heb jij het misschien al opgelost? Graag even een berichtje 
naar info@wen.frl.  
 
Energieneutraal verbouwen 
Als je een verbouwing overweegt, kan het slim zijn om je eerst te oriënteren op de 
diverse mogelijkheden om je project energieneutraal uit te voeren. Daarom willen we je 
graag attenderen op de online cursus ‘energieneutraal verbouwen’ die Sa! media en 
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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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Duurzaam Bouwloket recent hebben verzorgd. Deze waardevolle cursus leert je van 
alles over de diverse mogelijkheden van isolatie, ventilatie, verwarming, subsidies etc. 
Je kunt het webinar terugkijken op www.duurzaambouwloket.nl/webinar-
energieneutraal-verbouwen.  
 
Geschikte locatie voor mono-mestvergisting 
De buurtverenigingen in het buitengebied zijn onlangs door de gemeente uitgenodigd 
om in de werkgroep Leefbaarheid 2.0 mee te denken in de route naar groengas.  
De centrale vraag voor deze werkgroep is: Hoe kunnen wij samen komen tot één of 
meerdere mono-mestvergisters zonder overlast en met draagvlak? Deze tweede 
werkgroep, waarin ook WEN vertegenwoordigd is, wordt net als de eerste onafhankelijk 
ondersteund door KNHM-adviseur Arjen Bosch. Er hebben zich 5 personen uit vier 
buurten bij de gemeente aangemeld. Actiegroep Westkant heeft een tijdje geleden al 
laten weten dat zij ook aan deze tweede werkgroep niet zullen deelnemen. 
 
Lidmaatschap WEN 
Vind jij dat WEN goed bezig is en ben je nog geen lid? Doen! want als lid kun jij mee 
bepalen hoe we als dorp energieneutraal worden en krijg je het WEN-nieuws 
rechtstreeks in je mailbox. Het lidmaatschap is gratis. Je kunt het eenvoudig regelen op 
www.wen.frl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen energieverlies door goed advies 
 
“Wij wilden ons huis verduurzamen en eigenlijk ook wel verbouwen. Voor deskundig 
advies hebben we toen Tjalling Reitsma ingeschakeld. Hij heeft ons goed op weg 
geholpen met zijn energie- en bouwkundige adviezen. En nu is ons huis heerlijk warm 
en comfortabel en besparen we ca 70% op onze energielasten.”   
 

Tjalling is een bouwkundige met veel ervaring 
als energieadviseur. Met zijn onafhankelijk 
maatwerkadvies heeft hij al veel 
Wijnjewoudsters ondersteund bij hun 
beslissingen. Tjalling adviseert je deskundig, 
zodat je binnen jouw mogelijkheden, slimme 
keuzes kunt maken. Als WEN lid krijg je 10% 
korting.  
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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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Financieel verslag 2020 van  
St. dorpshuis Wijnjewoude 

 
Exploitatieverslag   
Omzet/huuropbrengsten/gemeentelijke bijdragen*  € 55.895 
Kostprijs van horeca-omzet € 7.403  
Overige kosten € 38.317  
Afschrijvingen 
 

€ 10.817  

Som lasten  € 56.537 
 

Resultaat (verlies)   -/- € 642 
 
Toelichting 
*de omzet is samengesteld uit de volgende elementen: horeca-opbrengsten, vaste huur, 
verhuur ruimtes, verhuur sportaccommodatie, vergoeding schoolgymnastiek, opbrengst 
reclameborden en ontvangsten van de vrienden van de Swingel. 
 
Ontwikkeling eigen vermogen 
Het resultaat 2020 is afgeboekt van het eigen vermogen. 
Ultimo 2020 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 110.063,--. 
 
Aantekeningen van het bestuur bij de financiële verantwoording 2020 
Zoals bij het uitbrengen van de financiële verantwoording 2019 al werd aangetekend is 
vanwege de coronacrisis de exploitatie 2020 een moeilijk jaar geworden. Het bestuur is 
van mening dat het feitelijk resultaat 2020 nog bevredigend is. Dit wordt ook veroorzaakt 
door subsidies en corona-gerelateerde bijdragen van de landelijke en gemeentelijke 
overheden. Het meevallende exploitatieresultaat 2020 is ook met name te danken aan 
de inzet van de vele vrijwilligers, waarvoor het bestuur hen zeer dankbaar is.  
 
De Swingel zit nog in een investeringstraject. In 2020 bedroegen de investeringen  
€ 61.027. De financiering hiervan bestaat grotendeels uit investeringssubsidies van 
Gemeente Opsterlân, Provinsje Fryslân, Oranjefonds, VSB-fonds, de van 
Teyensfundatie en de PW Jansenstichting. Vanzelfsprekend zijn wij de 
subsidieverstrekkende instanties zeer erkentelijk voor hun bijdragen  Het bestuur streeft 
naar maximale functiemogelijkheden van de Swingel, zodat alle inwoners van 
Wijnjewoude zich thuis voelen en aan die activiteiten kunnen deelnemen waarin men is 
geïnteresseerd. 
 
In 2020 kon de fitnessaccommodatie worden geopend. Daarmee heeft Wijnjewoude een 
unieke activiteit in haar dorpshuis gerealiseerd. Qua exploitatie zal ook 2021 nog een 
moeilijk jaar worden vanwege de aspecten van de coronacrisis. Niettemin blijft het 
bestuur met de activiteitencommissie initiatieven ontwikkelen om de Swingel nog 
aantrekkelijker te maken. 
  



12

Nieuws van De Swingel 
 
Om op tijd te zijn voor de eerstvolgende uitgave van de Bân schrijf ik dit stukje rond de 
pinksterdagen. Nog meer dan het weer (wat overigens ook erg slecht is) worden we 
geregeerd door het coronavirus. Nog steeds is ons fraaie dorpshuis de Swingel 
gesloten, en het is nog niet te zeggen wanneer we weer open gaan. Voorlopig gaat het 
bestuur er van uit dat per 1 september 2021 de Swingel weer volop kan draaien, waarbij 
uit wordt gegaan van het einde van de coronabeperkingen en de vakanties die voor de 
deur staan. 
 
Het is nog niet duidelijk wat er kan en mag met sport-events als het Europees 
kampioenschap voetbal en de Olympische Spelen. Het zou mooi zijn als we gezamenlijk 
in het sportcafé van de Swingel op het grote scherm de wedstrijden zouden kunnen 
bekijken. Maar er valt helaas nog niets van te zeggen. Volgt u de website van de 
Swingel in deze. Wel heel fijn is dat de fitness in de Swingel open is. Na lange tijd 
kunnen mensen fitnessen in een supermooie sportschool. Over fitness in de Swingel 
treft u een apart stukje aan in de Bân. 
 
In de Bân treft u een advertentie aan waarin gevraagd wordt naar een beheerder voor 
de Swingel. Tot dusver wordt in de Swingel gewerkt met vrijwilligers, en dat gaat heel 
goed. Echter het bestuur is ambitieus en wil de Swingel graag op een hoger plan 
brengen. Meer activiteiten, meer bezoekers en een hoge klanttevredenheid. Om dit te 
bereiken proberen we met wat kleine professionaliseringsstapjes dit doel te bereiken. 
Vanzelfsprekend blijven we afhankelijk van onze hoog gewaardeerde vrijwilligers. Het 
idee is dat ook de vrijwilligers beter kunnen functioneren als leiding en beheer goed 
georganiseerd zijn. Vandaar de in de advertentie beschreven vacature. 
Blijft u vooral de website https://wijnjewoude.net/de-swingel/ in het oog houden. Actuele 
ontwikkelingen worden hier altijd gemeld. 
 
Alex van der Meer, Bestuur st. dorpshuis Wijnjewoude 
 
 
 

Nieuws van ODV 
 
Ledenvergadering 
Op vrijdag 18 juni om 20:00 uur is er weer een ledenvergadering in 
de kantine. Vanwege corona is opgave verplicht. Meer informatie 
en agenda zijn beschikbaar via de website www.vvodv.nl. 
 
Tijdens de ledenvergadering willen we jullie op de hoogte brengen 
van de bouwactiviteiten en het 100-jarig jubileum. Daarnaast staat 
de begroting voor aankomend jaar op de agenda. We hebben Oebele Overzet bereid 
gevonden om de taken van Marjan Veldhuis over te nemen. Ze zullen samen het 
penningmeesterschap doen tot de najaars-ledenvergadering. 
 
Jubileum 
Houd de komende tijd ook de website en Facebook in de gaten voor meer informatie 
rondom onze jubileumfestiviteiten! 
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Draagvlak, mestvergister en overlast 
 
“Net als de gemeente Opsterland gaat WEN voor mestvergisting zonder overlast en met 
draagvlak.” Dit staat in de Bân van vorige maand en dat is heel fijn om te lezen. Vooral 
ook met de wetenschap dat de gemeente een gewogen draagvlak belangrijk vindt, wat 
inhoudt dat de mening van diegenen die er vlakbij wonen zwaar / zwaarder meetelt. 
Even verderop lezen we: “Uit de rapportage ….. bleek dat groen gas productie zonder 
overlast voor de buurt mogelijk is.” Deze conclusie hebben wij niet uit hetzelfde rapport 
getrokken. In dit rapport is juist de overlast van 1 van de 8 onderwerpen uitgewerkt. 
Namelijk op het onderwerp vervoer/transport is in 4 scenario’s te zien wat de overlast 
inhoudt met in het ergste geval 106 extra keer heen en weer rijden op de Tolleane als er 
gekozen wordt voor maar 1 mestvergister op de plek van de oude RWZI. Dit staat 
helemaal los van: “Voorwaarde is dat de nieuwe technieken goed worden toegepast.”  
 
De overlast beperkt zich niet tot dit ene onderwerp. Zo zijn er ook nog geur, geluid, licht, 
gezondheid, landschap/uitzicht, waarde onroerend goed en veiligheid. Daarom zijn we 
blij om te lezen dat 1 centrale mestvergister op de locatie van de oude RWZI niet 
doorgaat als er overlast is, want de overlast staat nou net beschreven in het rapport van 
Arcadis. 
 
Wij staan achter de doelen van energiebesparing. Klimaat is belangrijk net zoals een 
lagere energierekening. 1 miljoen kuub groengas is een heuse uitdaging in 
Wijnjewoude, ook nu duidelijk is geworden dat er niet genoeg koeien zijn binnen onze 
postcode 9241. Los van het feit dat het voor het klimaat belangrijk is dat koeien buiten 
lopen (ook goed voor weidevogels). De output van de koe valt in dit geval in het weiland 
en niet in de gierkelder om verwerkt te worden tot groen gas. Afgezien hiervan is het 
beter dat de mest zo dichtbij mogelijk verwerkt wordt voor zo min mogelijk verlies (en 
overlast). Daarom is het nog maar de vraag of mestvergisting op deze manier duurzaam 
is voor het klimaat. De oude RWZI is bedoeld voor duurzame energieopwekking en dat 
moeten we goed inzetten. Er zijn zeker mogelijkheden maar dan anders met minder 
overlast. Daarom is het fijn te lezen dat de mestvergisting zonder overlast moet of niet. 
 
Buurtvereniging Klein Groningen 
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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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Oudere fietsers welkom op de  
Doortraptestdag Gorredijk 

 
De nieuwe Doortraproute vanuit Gorredijk (30 km) kan getest 
worden! Op donderdag 10 juni is er een speciale testdag.  
 
Op die dag van 11:30-14:30 staan langs de route bij 
Rustpunt De Honingbij (Tjalling Harkeswei langs het kanaal bij Hemrik), fietsdocenten 
van de Fietsschool en de buurtsportcoach van de gemeente. Op deze locatie kunt u een 
beoordelingsformulier invullen en eventueel toelichten. Er staat iets te drinken klaar en u 
kunt van gedachten wisselen over veilig fietsen. U fietst op eigen gelegenheid en start 
op een moment dat het u past. 
 

Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-
25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, 
met weinig obstakels en relatief veilige 
kruisingen. Doortraproutes horen bij het 
landelijke programma Doortrappen, een 
overheidscampagne om mensen zo lang 
mogelijk veilig te laten doorfietsen: fietsen tot je 
100e. 
 
Wilt u meedoen met de Doortraptestdag? Stuur 
dan een mailtje naar karinbroer@xs4all.nl. 
Vorig jaar maakte de Fietsschool van de 
Fietsersbond al 23 Doortraproutes (zie 
doortrappen.frl). Nu zijn er weer verse test-
Doortraproutes. Deze 9 nieuwe routes worden 

onder andere getest op een aantal speciale Doortraptestdagen. Mensen kunnen ook op 
een andere dag de nieuwe routes testen. Meer weten: stuur een mailtje naar 
karinbroer@xs4all.nl. 
 
Doortraproutes, een initiatief van de Friese Fietsschool, worden gemaakt in opdracht 
van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROF) en de Friese gemeenten, als 
onderdeel van het landelijke programma Doortrappen. 
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Prikbord 
 

1971-2021 
Herrie en Griet van Veen zijn 24 
juni 50 jaar getrouwd. Langs deze 

weg willen wij ze graag van harte 
feliciteren.  
 

 
 
Mocht u ze ook willen feliciteren, dan 
kunt u een kaartje sturen naar: 
Loksleane 17 9241GR Wijnjewoude. 
 
Kinderen en kleinkinderen. 

 Dankbetuiging 
 
Hartelijk dank voor de 

belangstelling na het overlijden van 
onze lieve moeder  
 

Joukje van der Horst-Kok 
 
We hebben veel kaarten en andere 
vormen van aandacht ontvangen en 
deze hebben ons goed gedaan.  
Helaas kunnen we niet iedereen 
persoonlijk bedanken, maar de vele 
warme woorden waren bemoedigend.  
 
Arend & Ammie 
Jentje & Theun 
Niesje & Matthijs 
Tiemen & Sietske 
Arendje & Hermen 

Werkruimte gezocht 
 
Hallo, ik zal mij eerst even 

voorstellen.. Mijn naam is Ina Brouwer, 
woonachtig in het mooie Wijnjewoude. 
Ik ben vierdejaars student aan de 
vakopleiding tot beeldend kunstenaar in 
Leeuwarden en ben dringend op zoek 
naar een grotere ruime, lichte kamer 
waar ik ongestoord kan werken tegen 
een kleine symbolische vergoeding. 
Graag in Wijnjewoude of directe 
omgeving. 
 
U kunt contact opnemen via mijn 
mobiele nummer  06-82889184 
Tevens voor een ieder een hele fijne 
zomer!        

 
 
 

 

Dankbetuiging 
 
Wy wolle elkenien tige tanksizze 

foar it meilibjen, yn hokker foarm dan ek, 
nei it ferstjerren fan myn leave frou, ús 
mem, skoanmem, beppe en oerbeppe 
 

Jeltje Keuning – de Vries 
 
It hat ús tige goed dien. 
De famylje Keuning 
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Tekenen voor kinderen 
 
Vind jij tekenen ook zo leuk en wil jij dit ook gezellig met andere kinderen  
doen, of gezellig met vrienden of vriendinnen….?  Dat kan! 
 
Elke 1e donderdag van de maand van 14.30 uur – 16.30 uur geef ik op een 
speelse manier tekenles voor kinderen. Maximaal 3 kinderen per groep, zodat ik 
iedereen aandacht kan geven wanneer dit nodig is. Leeftijd voor deelname vanaf 9 jaar. 
 
Datum:  3 juni, 1 juli, 5 augustus (na de vakantie kom ik met nieuwe data). 
Locatie:  Welfingstrjitte 50 hier in Wijnjewoude 
Tijd:   14.30 uur – 16.30 uur 
Kosten : € 10,-  
(incl. tekenmateriaal, eigen materiaal mag ook mee als je dat wilt      ).   
 
Voor deelname of  wil je informatie hierover, dan kan je contact met mij opnemen: 
 
Rosita da Lima 
Welfingstrjitte 50 
Telefoon: 06 – 17750777 
 
 
 
 
 
 

LilyLau.parels 
 
Wij, Lilian de Vries en Laura van de Wolfshaar, zijn beide geboren en getogen in 
Wijnjewoude. Vanaf kinds zijn we al hartsvriendinnen en onze vriendschap is ontstaan 
bij de botsauto's op de kermis van Wijnjewoude.           
 
Tijdens de lockdown hebben we besloten om onze passie te delen met de wereld! Wij 
zijn gek op het sneupen naar vintage en pre-loved spulletjes, dit deden we vroeger al op 
de plaatselijke rommelmarkt! Wij zoeken de pareltjes tussen alle prullaria, zodat zij een 
tweede leven kunnen krijgen. Hier en daar pimpen we ze op met onze handwerkskills 
die we beide hebben geleerd van onze moeders. We bieden vervolgens deze parels te 
koop aan op onze eigen instagrampagina, zodat iedereen kan genieten van deze 
duurzame en originele pronkjuweeltjes.  
 
Duurzaamheid staat bij ons voorop. We doen alles met de fiets, we gebruiken 
gerecyclede verpakkingsmaterialen en bieden alleen tweedehands dingen te koop aan.  
 
Wij willen graag iedereen inspireren om zijn of haar dromen achterna te gaan in deze 
gekke tijden! En laten zien dat mooie items in je interieur niet altijd nieuw hoeven te zijn! 
 
Groetjes Lilian & Laura 
@LilyLau.parels 
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de DuoFiets 
 
 
Eindelijk, de DuoFiets 
is gearriveerd bij onze  
fietshandelaar  
Hans Meinsma. 
Hij zal op 12 juni, de 
datum van “De aftrap 
van ons eerste 
DuoFietsseizoen”, 
onder begeleiding  
van Hans,  
om 10 uur aankomen 
bij ‘t Wâldhûs aan de 
Te Nijenhuiswei. 
 
Daar zal Werkgroep 
“Kom erbij” hem op 
feestelijke wijze aanbieden aan ons prachtige dorp Wijnjewoude. 
 
Na de aftraphandeling, die Coronaproof, dus onder belangstelling van alleen de pers, 
door de voorzitter van Plaatselijk Belang zal plaatsvinden, maken we een rondrit door 
het dorp in een fietsoptocht samen met alle kinderen die met toeter, bel en slingers 
komen.  
Dus lieve dorpsgenoten, bij deze de oproep om ons prachtige bezit te komen 
aanschouwen vanaf uw oprit, van achter uw voordeur of aan de route, maar dan op 
gepaste afstand en de vlag mag uit. 
  

Duofietsen in Wijnjewoude
Samen met z’n twee, ga je mee?

Iets voor jou?

Ook eens mee?

Bel naar Kom erbij: 

06 37 55 25 18

of mail naar: 

duofiets@wijnjewoude.net
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Algemeen 
De DuoFiets met elektrische trapondersteuning is eigendom van 
Plaatselijk Belang Wijnjewoude.  
De fiets is aangeschaft omdat de werkgroep “Kom erbij” signalen 
kreeg van dorpsbewoners die helaas niet meer zo mobiel zijn, dat ze 
het rondje Wijnjewoude in de frisse lucht en door de prachtige 
omgeving, erg missen.  
De aanschaf van de fiets is mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit 
het PostcodeLoterijBuurtfonds, de Van Teyens Fundatie en ons 
Dorpsbudget. 
 
Vrijwilligers 
We hebben 4 mensen bereid gevonden het ritje met u te maken, 
maar natuurlijk bent u vrij om met een goede kennis of familielid te 
gaan. 
 
Iets voor u? 
De werkgroep “Kom erbij”, wil met de DuoFiets een positieve bijdrage 
leveren aan het welzijn en de gezondheid van de deelnemer en de 
vrijwillige bestuurders van de fiets. Dit vanuit een persoonlijke en 
respectvolle benadering, met aandacht voor veiligheid en privacy. De 
regels die we hiervoor opstelden zijn opgenomen in een brochure die 
u via duofiets@wijnjewoude.net kunt opvragen en die meegaat voor 
onderweg. 
 
Beschrijving van de DuoFiets 
De fiets heeft elektrische trapondersteuning waardoor fietsen 
gemakkelijker gaat. 
Het meenemen van krukken of een wandelstok is mogelijk. 
I.v.m. Corona is een spatscherm aangeschaft. De beide deelnemers dragen een 
reflecterend hesje met logo. 
 
Vertrekpunt 
De DuoFiets staat gestald bij Zorgboerderij De Twa Bûken, Duerswâld 9, 9241 GW in 
Wijnjewoude. Het tochtje zal dus beginnen bij Janny en Ken Copeland. Natuurlijk is het 
voor de vrijwilliger mogelijk de fiets eerst op te halen en vervolgens u als passagier mee 
te nemen vanaf uw huisadres, afhankelijk van de route die gemaakt gaat worden. 
 
Reserveren van de DuoFiets 
De fiets kan gereserveerd worden voor één of meerdere dagdelen (ochtend, middag of 
avond) via het telefoonnummer van Kom erbij, 06-37552518, of via 
duofiets@wijnjewoude.net . 
De beschikbaarheid kan gecheckt worden op wijnjewoude.net onder het kopje, 
Wandelen en Fietsen. 
 
Kosten 
Aan het gebruik van de DuoFiets zijn geen kosten verbonden.  
Een kleine vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld. 
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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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Weetjes en ervaringen van dorpsgenoten 
 
Als Proeftuin in het Programma Aardgasvrije Wijken kan Wijnjewoude laten zien hoe wij ons 
dorp aardgasvrij kunnen verwarmen. Daarbij helpt het steuntje in de rug van de 
stimuleringsbijdrage van € 2.000. Door ons gasverbruik 
naar beneden te brengen met isolatie etc. en zelf 
groengas te maken uit lokaal aanwezige koeienmest zijn 
wij als plattelandsdorp in staat om duurzaam in onze 
eigen warmtebehoefte te voorzien. Dat is veel 
voordeliger dan te proberen alle huizen volledig 
elektrisch te verwarmen of een warmtenet aan te leggen 
want daarvoor is onze bebouwing sowieso niet geschikt. 
 
In deze rubriek willen we je voorzien van slimme weetjes 
en ervaringen van dorpsgenoten op het gebied van verduurzaming. 
Wist jij bijvoorbeeld dat een gangbare energierekening voor ca 75% bestaat uit 
verwarmingskosten (huis en tapwater)? Daar valt dus veel te besparen door gebruik te 
maken van de energie uit zon, lucht, wind, aarde en water. 
 
Deze keer: de hybride warmtepomp 
Net als een gewone warmtepomp is de hybride versie een soort omgekeerde airco die 
energie uit de buitenlucht haalt en deze omzet in warmte. Echter, wanneer de geleverde 
warmte niet voldoende is dan schakelt de bestaande HR ketel automatisch bij om een 
aangename temperatuur te krijgen. De hybride warmtepomp werkt dus samen met de cv-
ketel om het huis te verwarmen: er wordt zowel elektriciteit als gas gebruikt. En dat maakt 
dat het hybride systeem bij uitstek geschikt is voor oudere woningen die minder goed 
geïsoleerd zijn. In het vroege najaar en de late lente, als er weinig warmtevraag is, schakelt 
alleen de warmtepomp in. In de winter bij meer warmtevraag schakelt de cv-ketel bij om 
hogere temperaturen te bereiken. De cv-ketel zorgt het jaar door voor de verwarming van 
het tapwater. Al met al een slim systeem dat zich snel terugverdient. 
 
De hybride warmtepomp bestaat -net als de gewone warmtepomp- uit een buiten-unit (lijkt 
op een airco) en een binnen-unit (een kast met de warmtewisselaar). In het hybride systeem 
werkt de binnen-unit nauw samen met de HR-ketel. Je kunt een hybride warmtepomp 
koppelen aan een bestaande HR-ketel, maar je kunt ook een combinatie hybride 
ketel/warmtepomp kopen. In dat geval is de samenwerking optimaal. 
 
De warmtepomp zelf gebruikt wel elektriciteit, maar je gebruikt veel minder gas. Daarom kun 
je rekenen op een totale besparing van honderden euro’s op jaarbasis. Het mooist is 
natuurlijk als je jouw hybride systeem combineert met zonnepanelen. 
 
Voorbeeld: Een dorpsgenoot heeft een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage gedaan voor 
een hybride warmtepomp. Deze kost ca. € 4.600,- incl. montage. Met de ISDE subsidie van 
€ 1.800,- en de stimuleringsbijdrage van € 2.000,- kost dit hybride systeem de aanvrager zelf 
dus nog ca. € 800. Deze investering is in ca. 2 jaar terugverdiend. ‘Leuker kunnen we het 
niet maken’. 
 
Een punt van aandacht bij de hybride warmtepomp is het geluid van de buiten unit. Hou hier 
bij aanschaf en plaatsing rekening mee, zowel voor jezelf als de buren. Kijk voor meer 
informatie op de website van Milieucentraal en zie ook de test van de Consumentenbond. 



22

Fitness in de Swingel open 
 
Na vertraging vanwege bouwvergunning en daarna corona is de fitness in de Swingel 
eindelijk open. En daar zijn wij en alle fitnessliefhebbers ontzettend blij mee. Om te 
kunnen fitnessen heb je een abonnement nodig. 
 
We kennen 3 abonnementen, en wel de volgende: 

– Standaard (€ 15,-- per maand) 
– Abonnement vriend van de Swingel (VVS) (€ 12,50 per maand) 
– Jongeren abonnement (< 18 jaar | € 10,-- per maand) 

 
Als je lid wilt worden kun je dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar 
swingelfitness@wijnjewoude.net. In de mail geef je jouw naam op en maak je de keuze 
welk abonnement je wilt. Als reactie ontvang je daarna een mail waarin een verwijzing 
staat naar de app die je op jouw telefoon kunt downloaden. Deze app is de kern van 
alles. Met deze app regel je allerlei zaken rond de fitness. Je vult jouw persoonlijke 
gegevens in en kunt reserveringen regelen. 
 
De fitness is elke dag open van ’s morgens 8:00 tot ’s avonds 21:00 uur. Als de 
toegangsdeur (=buitendeur) van de Swingel is gesloten, kun je gebruik maken van de 
“druppel” die je ontvangt om toch naar binnen te kunnen. 
 
Wij wensen je veel fitnessplezier. Vragen en opmerkingen kun je kwijt op het hiervoor 
genoemde emailadres. 
 
 
 
 

Even de kerk binnen lopen… 
 
Wat is het fijn om, tijdens de vakantie, even een kerk binnen te lopen. Buiten is het vaak 
erg warm. Binnen de dikke muren is het heerlijk koel. Vaak is het licht gedempt. Soms 
klinkt er zachte muziek. Je loopt door de ruimte en kijkt naar de beelden, de schilderijen, 
de ramen en, omhoog, naar het gewelf. Je ziet de lege banken en stoelen waar de 
gelovigen af en toe plaatsnemen. Soms is er iemand waarmee je een gesprekje kunt 
aanknopen. En dan is er vaak een plaats waar je een kaarsje kunt aansteken. De 
warmte, het licht stijgt omhoog… samen met jouw gedachten, jouw vragen, vreugdevol 
of zorgelijk. Je staat even stil en dan vervolg je weer je pad. 
 
De kerk aan de Merkebuorren in Wijnjewoude is niet zo’n oude kerk, met dikke muren, 
maar toch is het een fijne ruimte. Ook in deze ruimte willen we de gelegenheid bieden 
voor zo’n moment van bezinning. Soms organiseren we een kleine tentoonstelling. Een 
andere keer is er muziek te horen. Of het is alleen maar stil. Altijd kun je er een kaarsje 
aansteken. Er is ook altijd iemand in de buurt voor een praatje.  
 
Vanaf donderdag 1 juli is de kerk iedere donderdagmiddag open, van 14.30 tot 16.30 
uur, voor een moment van bezinning op uw/jouw levenspad. 
 
Harmen Engelsma 
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Gezocht: Vrijwilligers Bestuursleden m/v 
 

Onze Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. die 
beslaat Ureterp, Frieschepalen, 
Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude 
zoekt nog enkele vrijwilligers en 
bestuursleden. Zonder hen kan deze 
Zonnebloem afdeling niet functioneren. 
Onze vrijwilligers zetten zich op vele 
manieren in voor mensen met een 

beperking. Bij ons kun je doen wat je leuk vindt en op momenten wanneer het jou past.  
 
Wat kun je zoal doen? 
Je kunt bij iemand op bezoek gaan, activiteiten (mee) organiseren, een bestuurstaak op 
je nemen of meehelpen tijdens een vakantie of dagje uit als begeleider en/of chauffeur.  
 
Wat krijg je ervoor terug?  
We vergoeden je onkosten en je bent bij ons altijd goed verzekerd. Het verhaal gaat dat 
mensen die vrijwilligerswerk doen daardoor zelf ook gelukkiger zijn. En gezonder! Zet je 
talent in, je krijgt er heel veel voor terug. Een goed gevoel, waardering enz. enz. 
 
Je kunt je aanmelden via of voor meer informatie kijken op de website 
www.zonnebloem.nl. Ook kun je bellen met Alie Postma tel. 06-51194290 of Antje 
Berga tel. 0512-510408.  
 
 
 
 
 

De Swingel zoekt beheerder 
 
Het bestuur van de stichting dorpshuis Wijnjewoude zoekt met ingang van 1 september 
2021 een beheerder in loondienst voor om te beginnen 0.6 fte. Overigens met zeer, 
deels zelf in te vullen, flexibele werktijden. 
 
Het functieprofiel luidt: 
– Gastvrouw-/gastheerschap 
– Horecahart en voldoet aan eisen horecavergunning, of is bereid deze te halen 
– Steunt ideële en maatschappelijke doelstellingen dorpshuis 
– Kan goed organiseren en heeft commerciële vaardigheden 
– Is uitvoerend sterk, en heeft keuken, bar en de zaalruimtes altijd op orde. 
 
De beheerder werkt samen met bestuur en vrijwilligers en is in staat de bestaande 
activiteiten in dorpshuis de Swingel uit te bouwen en te verbreden. 
 
Geïnteresseerden in deze functie kunnen voor 15 juni hun sollicitatie sturen naar het 
bestuur (aalzen@xs4all.nl). Nadere informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij 
bestuurslid Alex van der Meer (06-21544609). 
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It giet oan! 
 
Het is rond! Wijnjewoude krijgt weer een supermarkt! Een mooie, volwaardige 
supermarkt in een ruim pand met zeer enthousiaste ondernemers die er zin in hebben.  
 
Bijna drie jaar geleden sloten de deuren, maar in september gaan ze weer open. 
Waarom nam dit zoveel tijd? Omdat een nieuwe supermarkt neerzetten veel 
voorbereidingen en onderhandelingen vraagt. En omdat zorgvuldigheid nu eenmaal tijd 
kost. 
 
De handtekeningen worden gezet en de vlag kan uit. In verschillende kranten en op de 
website van Wijnjewoude wordt er in de komende tijd natuurlijk volop aandacht aan 
gegeven. De verbouwing van het pand kan nu beginnen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.l.n.r. 
Dhr. Erik Brosius van Boon, Joël en Andrea Basta 
en Arie van Dijk. 
 

 
Het centrum van Wijnjewoude zal weer bruisen van activiteit. Er zal getimmerd, 
opgebouwd en ingericht worden. Dat vraagt nog veel werk en inzet, want het pand is op 
dit moment nog helemaal leeg. We vragen u vast nog om wat hulp en ondersteuning, 
want wat is er mooier om met elkaar de supermarkt prachtig neer te zetten? Hoe en 
wat? U hoort het zo gauw bekend is waar behoefte aan is. 
 
Binnenkort kunt u meer nieuws verwachten zoals een film waarin u kennismaakt met de 
nieuwe ondernemers, Andrea en Joël Basta. Via een flyer die binnen enkele weken 
verspreid wordt, krijgt u een indruk hoe de supermarkt eruit zal zien. Lees ook vooral het 
juli-nummer van De Bân met het laatste nieuws over de voortgang van verbouwing, 
inrichten en opstarten.  
 
Onze slogan blijft natuurlijk: 'Alles wat uw dorp u biedt, koopt men elders niet'.  
We hopen dat dit straks geldt voor al onze dagelijkse boodschappen dat we die vanaf 
september kunnen doen in onze prachtig ingerichte, nieuwe Supermarkt. 
 
We laten snel weer van ons horen…  
 
Namens werkgroep supermarkt, 
Marianne Hulsbergen 
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Nieuws van de kinderopvang 
 
Peutergroep  
Bij de peutergroep staat de komende weken het thema ‘In de 
natuur’ centraal. Samen gaan we kijken en ontdekken wat er in 
de natuur allemaal gebeurt. We kijken onder andere naar de 
vogels, de insecten en de vlinders. Daarnaast gaan we kijken 
wat er gebeurt in onze groentetuin. Kortom, genoeg om samen 
buiten op ontdekking te gaan! 
 
We knutselen verrekijkers om verschillende vogels te spotten. Door onze vogelkijkhut 
turen we door de kijkgaten naar buiten, op zoek naar de vogels. Hoeveel vogels tellen 
we? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSO 
Afgelopen maand hebben we het goede nieuws gekregen dat we alle schoolgaande 
kinderen weer mogen ontvangen op de BSO. Hier zaten 
wel een aantal regels aan verbonden. De BSO moet 
zoveel mogelijk buiten worden georganiseerd. Hiervoor 
heeft de voetbalvereniging ODV een deel van het 
complex beschikbaar gesteld. Zo kunnen we na 
schooltijd met de kinderen buiten spelen en ontdekken. 
We willen ODV hiervoor bedanken!  
 
 

 
Buitenleven 
Bij de kinderopvang zijn we het hele jaar door veel 
buiten te vinden. De afgelopen -en aankomende 
weken zijn we veel aan het 
ontdekken in de natuur. 

Momenteel zijn we bezig met het thema ‘Puur Natuur, in de 
Lente’. We gaan kijken en ontdekken met de vogels, de eieren 
die ze leggen en bezoeken de andere jonge dieren op de 
boerderij.  
 
 
Afgelopen maand is er op de boerderij een veulentje geboren. 
Samen met de kinderen zijn we nieuwsgierig naar het nieuwe 
leven en gaan we dagelijks bij hem kijken. 
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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



27

We ontdekken onder andere met stro, takjes en 
eieren. Door middel van open materiaal stimuleren 
we de creativiteit bij de kinderen. Hoe voelt het? 
Hoe ruikt het? Hoe ziet het eruit? Voor ieder kind 
een eigen ontdekking.

We spelen buiten het tikspel, de bonte kip. Ojee, de 
kip is ontsnapt! Zullen we hem met z’n allen 
proberen te vangen? Wie kan er sneller rennen. De 
kip of wij?

Werkgroep Kom erbij 
Beweging is sa ’n goeie Energizer

Juf Wally Hoekstra

Duofietsen in Wijnjewoude
Samen met zijn 2, ga je mee? De aftrap van, “Het eerste DuoFietsseizoen in 
Wijnjewoude”, vindt plaats op zaterdag 12 juni. Verdere details staan op de 
middenpagina van deze Bân, als het voor jou belangrijke materie is, kun je die 
gemakkelijk bewaren.

Oproep voor alle kinderen vanaf groep 3 van de basisscholen It Twaspan en 
Votum Nostrum
Nadat de aftraphandeling is gebeurd (zonder horden dorpsgenoten), interviews 
afgenomen en foto’s gemaakt, gaan we in een fietsoptocht door het dorp. Komen jullie 
ook? Met versierde fiets en vooral een bel? Verzamelen is bij de sportvelden, vanwaar 
jullie aansluiten voor en achter onze prachtige DuoFiets met elektrische 
trapondersteuning en strikken.

Samen Winnen, Samenwerken, Meedoen, Fanatiek, Gezelligheid, Snelheid, 
Verbinding, Plezier
Vooruitlopend op SamenJeugdactiviteiten en de zekerheid van een  
Samenwerkingsschool voor alle kinderen in Wijnjewoude, had Plaatselijk Belang het 
initiatief genomen om een sportmiddag voor de basisschooljeugd te organiseren op 
donderdag 6 mei.
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Lang was het weer het enige wat niet heel erg meewerkte, maar op het laatste moment 
kon al het bedachte doorgaan, waren er 50 kids en voldoende begeleiders en 
spelleiders. Het was een fantastische middag, de kids van beide scholen waren 
gemengd in de groepen 3 t/m 8 en heel erg enthousiast. De banaan als afsluiter en 
ranja tussendoor maakte alles weer als vanouds. Fijn om na zo een lange tijd weer 
samen te zijn in een sportieve setting.

Aardigheidje voor de koffieochtendgasten
Het geeft zoveel voldoening om de mensen die anders maandelijks 
vertier vonden bij ons in De Swingel, in deze coronatijd maandelijks 
te verrassen met een voordeurbezoekje met IETS. Dit IETS was 
deze keer een lenteschaapje, uitgezaagd en versierd door de 
cliënten van Grietje, Janna en Tseard van Zorgboerderij De 
Prikkedaem aan De Finne. VergeetMeNietjes kwamen ook mee in 
de hoop dat Wijnjewoude nog voller komt te staan met dit prachtige 
bloempje.

Er mag meer 
Het einde van het coranatijdperk lijkt in zicht te zijn. De Swingel lijkt weer open te 
mogen. Het lijkt erop dat we elkaar dus weer gaan treffen. 
16/8, 20/9, 18/10, 15/11 en 20/12, koffieochtenddata, het lijkt erop dat ze door kunnen 
gaan, elke derde maandag van de maand. 

Rijkvol 

“Ik + jij, dat = wij
Daarom staan we zij aan zij 
Maakt niet uit, hier of daar 

Zij aan zij met elkaar 
Kijk hoe mooi, in de mix 

Hij of zij of X 
Ik + jij, dat = wij 

Zij aan zij”

(Kinderen voor Kinderen) 

Ondertussen blijven we naar elkaar omkijken en treffen we je onderweg natuurlijk graag 
op gepaste afstand. Ons kun je bereiken via email-adres, komerbij@wijnjewoude.net, of 
natuurlijk telefonisch, Alie 0516-481307 of Lydia 06-37552518. 

Namens Werkgroep Kom erbij, 
Lydia Huisman. 
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Nieuws van de Werkgroep Speeltuinen 
Wijnjewoude 

 
En ineens gaat er van alles in stroomversnelling. In deze Bân vindt u de brochure van 
de werkgroep met een overzicht van de plannen. Deze brochure is gemaakt i.s.m. 
Plaatselijk Belang en Frans Pool, vanuit de werkgroep onze hartelijke dank hiervoor. 
 

Verder zijn de eerste 
werkzaamheden aan de Te 
Nijenhuiswei afgelopen dinsdag van 
start gegaan. Zowel met de nieuwe 
parkeerplaatsen als het klaar maken 
en inzaaien van de grond voor de 
nieuwe speeltuin is gestart. Zo heeft 
het gras de tijd om te groeien, zodat 
er volgend jaar een nieuwe speeltuin 
geplaatst kan worden. 
 
 
 
 

 
Poiesz zegelactie 
In de komende weken worden door vrijwilligers de gespaarde Poiesz zegelspaarkaarten 
bij u opgehaald. Daarnaast is er ook een leuke activiteit bedacht voor de kinderen na de 
zomervakantie, maar hierover later meer. 
 
Door de regenachtige dagen is er hard gewerkt aan de fondsenwerving en zijn de 
afgelopen weken weer aanvragen verstuurd. Hiermee verwachten wij dit jaar de 
Noormanstrjitte en Gentiaan in te kunnen richten als (ver)nieuwde speeltuin.  
 
Ook willen we u de opbrengst van de verkoop van de paasbroden en donaties niet 
onthouden. Door de medewerking van Bakkerij Van der Molen en u allemaal hebben we  
€ 640,50 aan onze speeltuinenpot kunnen toevoegen. Onze hartelijke dank voor 
iedereen die hier aan heeft meegeholpen! Ook de verkoop van de oude speeltoestellen 
leveren een mooie bijdrage op. Alle toestellen aan de Te Nijenhuiswei worden volgende 
week opgehaald. Net als de wip uit de Noormanstrjitte. De andere toestellen hier blijven 
nog staan tot na de zomer en worden dan ook opgehaald.   
 
Voor onze activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers. Een paar voorbeelden zijn: 
limonade schenken of groepsleider zijn bij een kinderactiviteit, helpen bij 
donateursacties en ondersteunen bij het plaatsen van de speeltoestellen. U kunt zich 
melden via onze facebookpagina en/of mail naar speeltuinen@hotmail.com, er wordt 
dan contact opgenomen met u. 
 
Tot gauw met meer nieuws! 
Werkgroep Speeltuinen Wijnjewoude (WGSW) 
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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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Geef de pen door 
 
Even mezelf voorstellen: Mijn naam is Carmelita van Erkel. Ik ben 29 
jaren jong en woon op de Te Nijenhuiswei, samen met mijn hond Lilani, 
twee vogels en een aquarium. Ik ben in Wijnjewoude komen 
wonen op de leeftijd van 14/15 jaar. In het begin moest ik erg wennen 
omdat ik vanuit drachten hierheen ben komen te verhuizen en ik kende 
niemand in Wijnjewoude. Na een tijdje ontmoette ik meer 
leeftijdsgenoten en kwam ik in een leuke vriendengroep terecht. We 
waren vaak te vinden in de Swingel. Geesje en Nico waren in die tijd 
degene die de Swingel hadden en dat bracht ons veel plezier. 
In die tijd was ik vrijwilliger bij vogelasiel de Fugelhelling, de Lijte in Ureterp en bij Manege 
Onder de Linde. Bij manege Onder de Linde werk ik nu nog steeds als vrijwilliger. 
 
Manege Onder de Linde is een manege voor valide en invalide ruiters. Ik heb een keer in de 
vier weken op de zaterdag een activiteitenmiddag daar en op zo'n dag begeleid ik de 8 
dames die daar komen. Ik help ze met paarden opzadelen, loop naast het paard, ondersteun 
ze bij problemen waar ze tegenaan lopen en graag hulp bij willen. Ik ben een luisterend oor 
voor ze en een belangrijke schakel tussen hun en de leidinggevende. Ik doe dit werk 
ongeveer 11 jaar, het is super dankbaar werk en ik ben blij dat ik op deze manier mijn 
steentje kan bijdragen. 
 
Qua opleidingen heb ik medewerker maatschappelijke zorg gedaan. Dit heeft een aantal 
jaren geduurd omdat ik tijdens het examenjaar van de opleiding plotseling moest 
revalideren. Ik heb 6 weken intern gezeten bij het Revalideercentrum in Beetsterzwaag. Ik 
zat daar vanwege chronische pijn die ik in beide knieën heb. De reden van revalideren is 
niet makkelijk geweest, het overviel me ook want de ene week vertelde het ziekenhuis dat ik 
chronische pijn had en de week erna was ik al opgenomen. Het is voor mij lastig om een 
balans te vinden tussen actief bezig zijn en rust nemen. Dit zal altijd een struikelblok voor 
me zijn. Maar buiten dat om heb ik 6 leerzame, confronterende maar ook fantastische weken 
gehad waar ik erg dankbaar voor ben. 
 
Afgelopen december heb ik dan toch eindelijk mijn diploma gehaald en ben ik aangenomen 
bij Talant. Talant bevindt zich in Beetsterzwaag. Dit is een groot terrein waar cliënten wonen 
en kunnen werken (ook is er een zwembad en een medische dienst aanwezig). Er zijn 
verschillende doelgroepen op dit terrein (denk aan IBG en EMB), waardoor er veel variatie is 
en er dus ook veel te leren valt. 
 
Momenteel werk ik op een dagbesteding groep met 3 cliënten die het syndroom van down 
hebben. Deze cliënten zijn in februari op de dagbesteding komen werken en vinden het erg 
leuk. Ze brengen samen met mij glas naar de glasbak, gooien GFT afval weg, brengen post 
rond, sorteren plugjes in bakjes die in de winkel (een Gamma) weer worden verkocht en als 
ze niet hoeven te werken dan luisteren ze graag muziek, zijn creatief of genieten van het 
weer buiten. Ik geniet erg van mijn werk, van de cliënten en hierdoor ga ik elke dag met 
plezier heen. Verder heb ik natuurlijk ook nog hobby's. Ik speel piano; hiervoor krijg ik elke 
twee weken les in Beetsterzwaag. Ik mag graag fitnessen en fietsen of tijd doorbrengen in 
het bos. De meeste mensen die mij niet bij naam kennen die herkennen mij vast wel door 
alle km's die ik afleg, samen met Lilani. 
 
Nu geef ik graag de pen door aan Tanja Pama :) 
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 
Aardbeienvlaai 
Je ziet ze nu op heel veel plaatsen bij ons op de volkstuin. Eerst ontwaken de groene 
blaadjes en daarna de witte bloemetjes van de aardbeiplanten. Aan het aantal 
bloemetjes kun je al zien hoeveel vrucht de plant zal dragen. Na een paar weken prijken 
de overheerlijke rode vruchten aan de plant. Goddelijk lekker, zei mijn buurman altijd. 
Heerlijk in de vla, yoghurt, op het ijs of gebak of gewoon uit de hand. En natuurlijk op je 
eigengemaakte vlaai. Een Limburgse lekkernij in 
Friesland. 
    
Voor de vlaaibodem: 
250 gram bloem 
5 gram gedroogde gist 
½ theelepel zout 
40 gram boter op kamertemperatuur 
30 gram suiker 
½ ei 
 
Maak het deeg voor de vlaaibodem en laat het 1 uur rijzen. Verwarm de oven voor op 
220 °C. Rol het vlaaideeg op een licht bebloemd werkblad uit tot een lap, die groot 
genoeg is om een vlaaivorm van 30-35 centimeter mee te bekleden. Bekleed de vorm 
met het deeg. Laat daarbij de randen van het deeg over de vorm hangen en snijd deze 
nog niet af. Klop de banketbakkersroom los en verdeel deze over de met deeg beklede 
vlaaivorm. Snijd nu het overhangende deeg aan de bovenkant van de vorm af. Laat de 
vlaai 15 minuten rusten. 
Bak de vlaai 25 tot 35 minuten. Laat hem na het bakken een half uur afkoelen in de 
vorm en plaats hem daarna op een rooster. Doe de slagroom met de suiker en 
slagroomversteviger in een kom en klop deze stijf op. Verdeel 2/3 van de slagroom over 
de afgekoelde vlaai en strijk dit glad. Bedek de slagroom met de aardbeien. Doe de 
overige slagroom in een spuitzak met een gekartelde spuitmond en garneer de 
aardbeienvlaai met toefjes slagroom. 
 
Voor de banketbakkersroom: 
500 milliliter melk 
1 vanillestokje 
100 gram suiker  
2 eidooiers  
45 gram maïzena. 
 
Giet 450 milliliter melk in een pan. Snijd het vanillestokje met een scherp mesje open en 
schraap het merg eruit. Voeg zowel de peul als het merg toe aan de melk en breng alles 
aan de kook. Doe de overige melk met de suiker en de eidooiers in een kom en klop dit 
goed door elkaar. Klop als laatste de maïzena erdoor en maak er een mooi glad papje 
van. 
Verwijder, als de melk kookt, het vanillestokje. Giet al roerend de helft van de hete melk 
op het suikermengsel. Roer het goed door. Giet dit mengsel vervolgens bij de melk in de 
pan en breng alles onder voortdurend roeren aan de kook. Het mengsel zal gaan binden 
en dikker worden. Blijf de hele tijd roeren. Laat het mengsel 1 tot 2 minuten zachtjes 
doorkoken. 
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Giet de banketbakkersroom in een lage platte schaal (koelt sneller af) en dek deze af 
met plasticfolie. Zorg ervoor dat de folie direct op de room ligt, zodat er geen velvorming 
kan plaatsvinden. Laat de room eerst wat afkoelen op het aanrecht en zet de kom 
daarna, tot gebruik, in de koelkast. Klop het geheel voor gebruik kort door tot een gladde 
en romige banketbakkersroom. Leg heel veel verse aardbeien op de 
banketbakkersroom en garneer het met veel rozetjes slagroom langs de rand van de 
vlaai. 

Siebo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Durk van der Veen 
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www.dejongautos.net

APK Onderhoud  Occasions .

Tolleane 12

9241 WH Wijnjewoude

0643997171

Wilt u meer warmtecomfort in uw woning? Wilt u lagere energielasten?

Wilt u uw huis verduurzamen en hebt u hulp nodig van een bouwkundige met veel ervaring op energiegebied?

Dan kan ik wellicht iets voor u betekenen als maatwerk energie-adviseur.

Voor vragen of het maken van een afspraak bel of mail me.

Lytse Leane 76 - 9249 NX Frieschepalen
info@tjallingreitsma.nl - www.tjallingreitsma.nl 06 82 092 400 

Agenda 
 

Juni 
3 Tekenles voor kinderen, 14.30 uur Welfingsstrjitte 50 
12 Aftrap Duofiets  
18 Ledenvergadering ODV, 20.00 uur in de kantine 
 
 
 
 
Juli 
1 Tekenles voor kinderen, 14.30 uur Welfingsstrjitte 50 
7 Inloopdag over hybride warmtepompten in De Swingel (onder voorbehoud) 
19 Koffieochtend Kom Erbij in de Swingel  
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Kerkdiensten 

 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Juni 

6 9.30 uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 

 13.45uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd 
13 9.30 uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd, Heilig Avondmaal 

 13.45 uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd, 
Heilig Avondmaal en Dankzegging 

20 9.30 uur Weinterp Dr. W. Dekker, Oosterwolde (gld) 
 13.45 uur Weinterp  Ds. C.G. op ’t Hof, Nieuwe Pekela 

27 9.30 uur Weinterp Prop. H. Kramer, Urk 
 13.45 uur Weinterp M. van Heijningen, Dorkwerd 

 
Juli 

4 9.30 uur Weinterp M van Heijningen, Dorkwerd 
 13.45 uur Weinterp Dhr. L. Blees, Wâlterswâld 

 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Juni 
6 9:30 uur Ds. H. de Jong, Drachten  
13 9:30 uur Da. M.J. Visschers, Wolvega  
20 9:30 uur Ds. P.W. Hulshof, Jubbega    .  
27  9.30 uur       Ds. H.J. de Groot, Burgum  
    
 
Juli 
4 9:30 uur Ds. H. Engelsma Heilig Avondmaal 
    
    
    
    
 
  



36

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



2244 11jjaa 22aa 00rrgg 22aann iigg nnuujjNNrr .. 772255

ddee  BBâânn
oov rd Wal ib jns

j
p

e
r

w
o

o
d

u
s

d
k

e
jilednaaM




