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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 4 september 2021. 
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 28 augustus om 18.00 
uur. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. 
 
Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 
Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij:  
Lammert Bouma: e-mail: lammertbouma@gmail.com 
 
______________________________________________________________________ 
 
De laatste Bân voor de vakantie en vele vrijheden zijn aanstaande. Geen mondkapjes-
plicht meer op de dag dat de kopij binnen moet zijn van deze aflevering. De sport leeft 
weer op met publieke belangstelling bij voetbalwedstrijden, de TT in Assen en de gekte 
bij de Tour de France maakt dat het weer normaal aan het worden is. 
Het honderdjarig bestaan van ons eigen v.v. ODV zal gevierd kunnen worden in 
augustus. Alvast gefeliciteerd en succes met de jubileumviering. Het Nederlandse 
voetbalteam doet en/of deed het goed bij het Europese Kampioenschap toernooi. 
Momenteel gebeurt er nogal wat in ons dorp, vooral ook op het gebied van wonen. Veel 
woningen staan te koop en zijn in een mum van tijd weer verkocht. Het is bijna 
vergelijkbaar met dat voetbaltoernooi waar ook zeer veel wisselspelers ingezet worden. 
Gelukkig maar, die belangstelling, want leegstaande huizen zijn funest voor een 
leefbaar dorp. Voor degenen die vertrekken, alle goeds toegewenst en voor de 
nieuwkomers een hartelijk welkom en een succesvol woongenot in Wijnjewoude. 
Een ieder een mooie vakantieperiode en veel leesplezier toegewenst. 
                                                                                                                 
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 

 
“100 jier fan herte 

lokwinske” 
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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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Supermarkt 
En toen was eindelijk de kip klaar met 
broeden. Wat een fantastisch nieuws 
bracht de werkgroep Supermarkt 
Wijnjewoude ons deze maand. Als alles 
meezit doen wij na de zomer weer 
boodschappen in ons eigen dorp. 
Ontzettend grote waardering is op zijn 
plaats voor de tijd en inspanning van de 
werkgroep. Drie jaar lang hebben zij hier 
naartoe gewerkt, proficiat met het 
resultaat! En wij heten familie Basta 
natuurlijk van harte welkom in ons dorp 
en wensen hen alle succes met de 
komende, drukke tijd. 
 
Wijziging toegangsregels 
Bakkeveense duinen en Mandefjild 
De gemeente heeft ons gevraagd de 
gewijzigde toegangsregels van de 
Bakkeveense duinen en Mandefjild met 
jullie te delen. Vanwege de schade die 
er de afgelopen jaren aan de natuur is 
ontstaan hebben It Fryske Gea en 
Staatsbosbeheer de toegangsregels 
aangescherpt. Vanaf 12 juli zijn de 
paden dan niet meer toegankelijk voor 
ruiters, bestuurders van 
motorvoertuigen en fietsers. Honden zijn 
alleen aangelijnd toegestaan. Meer 
informatie over deze nieuwe regels vind 
je op www.wijnjewoude.net. 

 
Simmer Jump Wijnjewoude 
Staat 11 augustus al geblockt in je 
agenda? Dan organiseert Beweeg 
Team Opsterland in samenwerking met 
Code Hans en Sûn Opsterland de 
Simmer Jump in Wijnjewoude. Op de 
voetbalvelden zal het een groot 
springkussenspektakel worden. Hou 
voor meer informatie de website en 
Facebook in de gaten. 
 
Zomergroet 
Er staat ons een mooie zomer te 
wachten. PB wenst iedereen een 
zonnige zomer en een fijne vakantie. 
Deze zomer is in meerdere opzichten de 
start van een nieuw begin in ons dorp. 
Zo hebben wij, als het goed is na de 
zomer een nieuwe supermarkt en zullen 
Votum Nostrum en It Twaspan 
gezamenlijk verder gaan als Skoalle de 
Sinnewizer. Iedereen die zich hier deze 
zomer op wat voor manier dan ook voor 
inzet wensen we veel succes! Jullie 
maken Wijnjewoude nóg mooier! 

Brengpunt Groenafval Ureterp 
Op 7 juli kun je je tuinafval van 09:00 – 
13:00 uur brengen naar het Brengpunt 
Groenafval (Mounleane 12, Ureterp) 
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                 WEN Stap voor Stap 
 
 
 

 
Hybride warmtepomp, 7 juli inloopdag 
Met de HR-ketel bijna 50% gas besparen. Het kan eenvoudig en 
voordelig door er een hybride warmtepomp aan te koppelen. 
Op woensdag 7 juli kun je er alles over te weten komen. Die dag staat de 
demonstratiebus van Daikin tussen 14.00 en 21.30 uur voor MFC De Swingel. Je kunt 
de warmtepomp bekijken en horen hoe het 
klinkt als hij in werking is. Binnen in de 
Swingel is een presentatie en kunnen al je 
vragen beantwoord worden. 
 
De hybride warmtepomp combineer je met je 
bestaande HR ketel, zodat die op koude 
winterdagen toch zorgt voor een aangenaam 
warm huis. 
Het hybride systeem is daarom heel geschikt voor een ouder niet optimaal geïsoleerd 
huis. Er zit een flinke rijkssubsidie op en met inzet van de stimuleringsbijdrage kun je 
(afhankelijk van jouw huis en wensen) al een instapmodel hybride warmtepomp kopen 
met een eigen investering van ca € 800,-. Dat heb je, ondanks dat je met een hybride 
warmtepomp flink meer stroom verbruikt, in twee á drie jaar terugverdiend. Bekijk het 
voorbeeld op www.wen.frl/kijken-bij-de-buren 
 
Win kaarten voor Wold Cup schaatsen in Thialf 
Als partner voor schaatsend Nederland stelt Daikin aan Wijnjewoude 2 VIP kaarten en 
maar liefst 20 toegangskaarten beschikbaar voor wedstrijden in Thialf. Je kunt een setje 
winnen door tijdens de inloopdag deel te nemen aan de prijsvraag. Om je kansen te 
vergroten kun je je alvast voorbereiden. De antwoorden vul je 7 juli op het 
prijsvraagformulier in.  
------------ 
Hier zijn de vragen: 
1. Wat is een betere investering als je HR-ketel aan vervanging toe is: een nieuwe HR 

ketel of een nieuwe HR-ketel in combinatie met een hybride warmtepomp? 
2. Op welke 2 energiebronnen werkt een hybride systeem? 
3. Hoeveel procent gas kan een huishouden gemiddeld besparen met een hybride 

warmtepomp? 
4. Stel je schaft een hybride warmtepomp van € 4.600,- aan en maakt daarbij gebruik 

van de subsidie van de overheid en de stimuleringsbijdrage van WEN, hoeveel moet 
je dan nog zelf investeren? (Tip: kijk op wen.frl). 

5. Hoeveel decibel geluid maakt een (Daikin) warmtepomp tijdens normaal gebruik? 
------------- 
 
Filmpjes besteding stimuleringsbijdrage 
Verschillende dorpsgenoten hebben al heel diverse verduurzamingsmaatregelen 
toegepast. Van een aantal hebben we filmpjes gemaakt als inspiratiemateriaal. Bekijk ze 
op https://www.wen.frl/voorbeelden-van-besteding-van-de-bijdrage. 
Deze serie wordt de komende tijd verder uitgebreid.  
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Vervangen cv-ketel 
Let op: Vervanging van een heel oude CR- of VR-ketel door een nieuwe HR-ketel valt 
onder de stimuleringsregeling. Dat geldt niet voor vervanging van een bestaande HR-
ketel omdat daarbij de besparing gering is. 
Wel is het verstandig om, als de ketel vervangen moet worden, gelijktijdige aanschaf 
van een hybride warmtepomp te overwegen. Vanwege de ISDE subsidie en met inzet 
van de stimuleringsbijdrage kun je met een geringe eigen investering een flinke 
gasbesparing realiseren. Die extra investering heb je er in enkele jaren uit. Kom op 7 juli 
je licht opsteken.  
 
Uitval zonnepanelen 
De meldingen van uitval tijdens de zonnigste uren hebben als rode draad dat, daar waar 
geen sprake is van zwakte in het eigen systeem, het net de grote hoeveelheid terug 
geleverde stroom niet goed aan kan. Deze overbelasting doet zich inmiddels op 
meerdere plekken in Friesland voor en versterking van het net kan nog enkele jaren 
duren. Hoewel WEN hier met Liander over gesproken heeft, is het altijd verstandig zelf 
ook een klacht te sturen naar het spanningsloket van Liander. Als tijdelijke oplossing 
kan de netbeheerder serieuze problemen via aanpassing aan de buurttransformator 
enigszins beperken. 
 
Praat mee in Klankbordgroep Wijnjewoude Energie Neutraal 
Nu Wijnjewoude Proeftuin is geworden en daarvoor een rijksbijdrage van miljoenen 
toegekend heeft gekregen wil WEN haar beleid graag met het hele dorp bespreken. 
Het gaat daarbij om energiebesparing, verduurzaming van alle (ook huur)woningen en 
bedrijven, grootschalige opwek van elektriciteit, productie van groengas uit lokale 
rundveemest, opslag van energie etc. 
 
We stellen voor om een klankbordgroep in te stellen bestaande uit vertegenwoordigers 
van Plaatselijk Belang, ondernemersvereniging, alle buurtverenigingen en jongeren 
(werkgroep PB). Een uitnodiging voor deelname aan deze klankbordgroep is inmiddels 
aan de verenigingen verzonden. 
 
Op woensdag 1 september staat een eerste overleg van deze klankbordgroep gepland 
in MFC De Swingel van 20.00 tot 22.00 uur. We hopen dat, op zo’n manier, over de 
volle breedte van het dorp meegedacht en -gestuurd gaat worden richting een 
energieneutraal Wijnjewoude. 
 
Voel jij je niet aangesproken via één van de verenigingen maar wil je graag meepraten? 
Je bent meer dan welkom! Laat het ons weten via info@wen.frl 
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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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Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
 
De WBTR treedt per 1 juli 2021 in werking en heeft met name betrekking op bestuurders 
van verenigingen en stichtingen. Eén van de gevolgen van deze wet is de wijziging van 
de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vereniging of stichting. Een verwacht 
gevolg is dat verenigingen en stichtingen in groten getale een bestuurders-
aansprakelijkheidsverzekering willen sluiten. 
Dat is vaak niet nodig. De Gemeente Opsterland heeft bij Centraal Beheer de VNG 
Vrijwilligersverzekering afgesloten. Opsterland werkt in deze samen met de gemeenten 
Ooststellingwerf en Weststellingwerf. U kunt informatie over dit onderwerp opvragen bij 
Wiena van der Meulen (W.vanderMeulen@Ooststellingwerf.nl). 
 
Bent u betrokken als bestuurder van een vereniging of stichting, lijkt het van belang vast 
te stellen of u via de gemeente verzekerd bent. Dit kan een dure verzekeringspremie 
schelen. 
 
Alex van der Meer 
 

Geef de pen door 
 
Carmelita, bedankt voor de pen. Uiteraard schrijf ik dit stukje op het 
laatste moment. 
 
Ik zal me even voorstellen, ik ben Tanja en woon met mijn gezin sinds 
kort op de Te Nijenhuiswei waar wij ons al helemaal thuis voelen.  
Hiervoor heb ik ongeveer zes jaar met veel plezier op de Meester 
Geertswei gewoond. 
 
Maar voor ik in het prachtige Wijnjewoude kwam, woonde ik al jaren in Drachten. Toen 
mijn dochter Alyssa bijna de schoolleeftijd kreeg begon ik na te denken of ik haar 
misschien toch liever in een dorp zag opgroeien. Ik ben zelf namelijk geboren en 
getogen in Bakkeveen en heb daar een hele fijne kindertijd gehad.   
Ik heb geen spijt gehad van de keuze om hier te gaan wonen. De laatste jaren heb ik 
hier in het dorp veel mooie mensen ontmoet. 
 
In het dagelijkse leven werk ik bij een Gemeente als consulent werk, hier begeleid ik 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer richting werk. Zowel in mijn werk als 
privé ben ik altijd erg geïnteresseerd naar de mens achter het verhaal. Want een 
verhaal… dat hebben we allemaal. Door dit te delen leer je jezelf én de ander kennen.  
In mijn vrije tijd ben ik altijd bezig, ik zit vrijwel nooit stil… maar dat is ook niet mogelijk 
net na een verhuizing en met een jong gezin. Zodra er weer eens wat tijd en ruimte is 
zet ik mij ook graag in voor het dorp. Er is nog veel meer te vertellen maar ik hou het als 
het op schrijven aan komt altijd graag kort en bondig (zal wel door al die cursussen 
rapporteren komen).  
Ik wens iedereen een fijne zomervakantie. 
 
Ik geef de pen door aan Rosan 
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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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Buurtsuper Manjefiek 
 
De naam is bekend en de nieuwe ondernemers zijn volop bezig met de verbouwing, 
inrichting en voorbereiding voor de opening van de nieuwe supermarkt.  
In de tweede helft van september is het zover, dan kunnen we weer in ons eigen dorp 
onze boodschappen doen. Want Joël en zijn moeder Andrea Basta hebben een mooi en 
ruim ingerichte supermarkt voor ogen. Gericht op vers, duurzaam en regionaal. Met een 
aanbod van het huismerk G'woon tot de diverse A-merken. Er is straks weer een 
geldautomaat en er komt een PostNL punt.  
 
In de afgelopen drie jaar heeft de werkgroep volgehouden in de zoektocht naar een 
ondernemer, leverancier en een pand. Het pand was er het eerst; met dank aan een 
groep inwoners die een BV hebben opgericht en het pand van de vorige eigenaar 
hebben gekocht. Met vereende krachten is het pand opgeruimd, gestript en 
schoongemaakt. Want dat was na de brand wel nodig! 
De oproep voor een ondernemer leverde afgelopen oktober zoveel reacties op dat de 
werkgroep weer volop aan de slag kon. Met heel veel vertrouwen en nu in een goede 
afloop. En dat vertrouwen is uitgekomen… 
 
Na veel onderzoeken, overleg en afwegen hebben de Basta's de definitieve 
handtekening gezet en zal Supermarkt Manjefiek openen in september. De naam 
'Manjefiek' verwijst naar hun brasserie/restaurant Manjefiek in Kollum. Joël zal hier 
voornamelijk de kar trekken, met daarnaast moeder Andrea en in eerste instantie ook 
broer Stefan.  
 
Om de supermarkt sterk neer te zetten met een volledige en goed voorziene voorraad is 
er een actie gestart: 'Spek de Voorraad'. Wanneer u meedoet met een bedrag dat u past 
wordt u Vriend van de supermarkt. Het bedrag wordt terug betaald in de vorm van 
tegoedbonnen die u kunt besteden in de supermarkt. Lees er alles over, met uitleg en 
rekenvoorbeelden op de website www.spekdevoorraad.nl. Ook op termijn zal het 
aantrekkelijk zijn om vriend van de supermarkt te zijn.  
Op de site kunt u dagelijks zien wat de stand is. Het streefbedrag is € 60.000,-. Op het 
moment dat ik dit stukje schrijf is de stand € 24.405,-. Wat een prachtig bedrag hebben 
we op dit moment al met elkaar opgebracht! 

 

Op deze site kunt u ook kennismaken met de ondernemers. Door alle beperkingen was 
er niet veel mogelijk. Daarom stellen zij zich voor in een filmpje. Aan de hand van 
vragen die aan hen gesteld worden door een aantal inwoners van ons dorp krijgen we 
een beeld van wie zij zijn en wat hun plannen en drijfveren zijn. Dit filmpje en de 
informatie staat ook op www.wijnjewoude.net. 
 



10

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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Inmiddels zijn de hekken voor de verbouwing geplaatst en is het verbouwingswerk volop 
begonnen. Verder is er in aanloop naar de opening heel veel werk te doen. Zoals 
bijvoorbeeld het schoonmaken en monteren van de aangekochte inventaris. Die staat 
op dit moment al opgeslagen in Wijnjewoude.  
Dit is ook het moment waarop we u vragen te laten weten of u op een of andere manier 
wilt en kunt helpen de opening van onze supermarkt tot een groot succes te maken. 
Reageren kan natuurlijk persoonlijk naar de ondernemer of naar onderstaand mailadres.  
 
De ontwikkelingen van de verbouwing en eventuele vragen om hulp kunt u in de 
zomerperiode vinden op de website www.Wijnjewoude.net. Daar is ook het 
kennismakingsfilmpje vinden.  
Natuurlijk hebben we in de afgelopen jaren nieuwe wegen gezocht en gevonden voor 
onze wekelijkse boodschappen. We hadden geen keuze, we zochten het verderop.  
 
Nu is er in september het moment dat we weer gewoon onze boodschappen aan de 
Merkebuorren kunnen doen. In een eigen supermarkt met volledig aanbod en met 
ondernemers waar klantvriendelijkheid voorop staat. En heel belangrijk… even met de 
fiets of lopend te bereiken. Een plek waar je elkaar ontmoet, die de leefbaarheid in het 
dorp vergroot en de levendigheid in Wijnjewoude terugbrengt.  
We hopen dan ook als werkgroep dat ons werk voor een nieuwe supermarkt leidt tot 
een mooie supermarkt die een groot en mooi succes wordt! 
 
Namens werkgroep supermarkt, 
 
Marianne Hulsbergen 
hulsbergen@inverandering.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Onthulling naam van de nieuwe dorpsschool 
Wijnjewoude 

 
 
Er is een namencommissie gevormd met van beide scholen één ouder en één 
leerkracht. Ook de directeur, Sylvia Bron zat hierbij. Van Votum Nostrum waren dit 
Margriet Tolsma als ouder en Greethilda van der Velde als leerkracht. Van 
It Twaspan waren dit Nynke Lipjes als ouder en Henny Hoekstra als leerkracht.  
We vonden het belangrijk dat zowel kinderen, ouders als dorpsbewoners de kans 
kregen om mee te denken. We willen iedereen daarom ook erg bedanken voor de leuke 
en creatieve inzendingen.   
Aan ons was de taak om uit al deze prachtige namen een keuze te maken. En dat is ons 
gelukt!  
Nynke heeft alle namen geïnventariseerd en een anonieme lijst gestuurd naar de 
overige leden. Hiervan zijn er na verschillende rondes ‘duimpje omhoog, duimpje 
omlaag’ nog vijf namen overgebleven.   
Deze top 5 is vervolgens door medewerkers van Comprix gecheckt. Hierbij valt te 
denken aan beschikbare domeinnamen, websites. Ook is er gekeken of er andere 
basisscholen, speeltuinen, campings etc. bestaan met dezelfde naam.  
Uiteindelijk heeft ieder lid van de commissie individueel, met de informatie van Comprix, 
een 1e, 2e, 3e, 4e en 5e keus aangegeven. Hier is uiteindelijk dé naam uit gekomen.  
Een naam waar we trots op zijn, blij van worden en waarvan wij vinden dat het goed 
past bij de visie van de school.   
En de naam is:………..  

Skoalle De Sinnewizer  
De zon staat te stralen in de lucht met in het midden van het dorp een school met 

stralende kinderen. De kinderen komen als zonnetjes op school, gaan steeds meer 
stralen, worden wijzer door alles wat ze leren. Uiteindelijk verlaten ze stralend de school 
en slaan hun vleugels uit. De school heeft ze wijzer gemaakt en heeft ook meegeholpen 

aan de richting die ze op gaan. Welke richting het kind ook 
kiest Skoalle De Sinnewizer heeft deze stralende kinderen geholpen bij hun keus!  

 
Graag willen we Nynke Lipjes bedanken voor het bedenken van de naam.   
24 augustus a.s. om 8.30 uur wordt de school, op een feestelijke manier, officieel 
geopend door de wethouder van de gemeente Opsterland. Hierbij zal hij het nieuwe 
bord met het nieuwe logo onthullen. Dit is tevens de eerste schooldag na de 
zomervakantie van het nieuwe schooljaar. 
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Prikbord 
 
 
 
Te Koop 
Koolzaadhoning te koop. Gemaakt van het koolzaad aan de Compagnonsfeart. Deze 
mooie gele velden waren vanaf het viaduct te zien. Daarnaast volop kalfsvlees op 
voorraad. Los om zelf uit te zoeken of samengestelde pakketten. 
Anne-lys Herder, tel.: 06 30774601. 
 
 
 
 
Longfonds Collecte 
In de week van 17 t/m 22 mei was het weer longfondscollecteweek in Wijnjewoude. 
Deze collecte heeft een totaal bedrag van €670,17 opgebracht. 
Namens het Longfonds en collecteorganisator, alle collectanten en gevers heel hartelijk 
bedankt voor jullie inzet en giften. 
 
Met vriendelijke groet, 
Douwe de Ruiter 
 
 
 
 
Bedankt 
Lieve mensen, 
Langs deze weg willen wij iedereen heel erg bedanken voor de vele kaarten, bloemen 
en andere lieve berichten en attenties die wij mochten ontvangen naar aanleiding van 
ons 50-jarig huwelijk.  
 
Heel erg bedankt. 
 
Groetjes Herrie en Griet van Veen 
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VVV Wijnjewoude heeft groen licht gekregen om weer rommelmarkten te organiseren. 
Ook kunnen we weer vier fietsroutes uitzetten voor de fietsavondvierdaagse. We zijn 
daar als bestuur heel erg blij mee. 
 
Hierbij een overzicht van de rommelmarkten.  
Locatie: Evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude. 
Data rommelmarkten: 
7 juli   14.00 – 18.00 uur 
21 juli   17.00 – 21.00 uur  Extra avondrommelmarkt 
4 augustus   14.00 – 18.00 uur 
18 augustus  17.00 – 21.00 uur Extra avondrommelmarkt 
1 september  14.00 – 18.00 uur 
6 oktober  14.00 – 18.00 uur 
 
Avond fietsvierdaagse 
Deze wordt gehouden op 6, 7, 8 en 9 juli (dinsdag t/m vrijdag). De routes die u gaat 
fietsen hebben een afstand van ca 30 km. Inschrijving en start is tussen 18.30 uur en 
20.00 uur bij hotel – restaurant De Stripe in Wijnjewoude. Als het niet lukt om vier 
avonden mee te fietsen mag u ook één, twee of drie avonden met de fietstocht 
meedoen. 
 
Natuurlijk hopen we op mooi weer zodat een gezellige nazit op het terras bij restaurant 
de Stripe weer mogelijk is. 
 
Uiteraard dienen deelnemers en bezoekers bij beide evenementen zich te houden aan 
de dan geldende coronamaatregelen. 
 
VVV Wijnjewoude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 55+ soos 
 
Omdat het aantal deelnemers aan de 55+ soos terugloopt is het bestuur van mening om de 
club na meer dan 50 jaar op te heffen. 
 
Donateurs, bedankt voor uw bijdrage in de afgelopen jaren. 
 
Het bestuur 
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Zomernacht 
 
De avond valt onwillig over 
het zondoorstoofde land. 
Als een veel te warme deken 
of een zweterige hand. 
 
Ik zoek een plek om af te koelen, 
vensters open, gordijnen dicht. 
Binnenshuis gaat het iets beter, 
’t is herfst met een hoogzomers licht. 
 
Het gras groeit nog steeds, 
de bomen vermoeid maar groen. 
De wereld verandert verplicht 
als ook seizoenen dat doen. 
 
Ik probeer te slapen, maar 
de nacht biedt geen soelaas. 
Op oorafstand een feest 
met licht en luid geraas. 
 
Woelend in bed, steeds strammer, 
terwijl voortgaan soepelheid vraagt. 
Als daglicht langs gordijnen glipt: 
geen ogenblik geslapen, nu ’t daagt. 
 
Ik voel me bekocht: die trouweloze nacht! 
Geen rust gaf hij maar een stuurloos schip, 
slingerend op onvoorziene golven en 
wachtend op een verwoestende klip. 
 
Golven in de branding van een donkere zee. 
Moet ik tegenstand bieden of laten bestaan? 
De dag is onverbiddelijk in zijn keuze: 
opstaan anders zal het schip vergaan. 
 
Iris Koetsier 
(uit de gedichtenbundel Tot Zover)  
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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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Speelgoed/boeken/kerstmarkt 
 
De diaconie van de Gereformeerde kerk Wijnjewoude/Hemrik organiseert in november 
een tweedehands speelgoed/boeken/kerstmarkt. 
Hiervoor hebben we natuurlijk spullen nodig. We willen u vragen dit voor ons te 
bewaren. Graag alleen spullen die heel en compleet zijn. U kunt het dan begin 
november inleveren. 
De markt is in eerste instantie bedoeld voor de minima, maar daarnaast natuurlijk ook 
voor alle andere dorpsgenoten en belangstellenden. 
Meer informatie volgt. 
 
Elizabeth Offenga, tel.: 06 12512783 
Ypie Dijkstra, tel.: 06 41751708 
 

Wijziging toegangsregels de Bakkeveense 
duinen/Mandefjild 

Staatsbosbeheer en It Fryske Gea wijzigen de toegangsregels in het natuurgebied de 
Bakkeveense duinen/Mandefjild. Het gebied ondervindt veel schade door toenemende 
drukte en recreatief gebruik. Per 12 juli 2021 zijn de wegen en paden daarom, naast 
ruiters en bestuurders van motorvoertuigen, ook ontoegankelijk voor fietsers. Uitsluitend 
wandelaars (met aangelijnde hond) kunnen het gebied bezoeken tussen zonsopkomst 
en zonsondergang. De aanpassingen zijn nodig om de bijzondere (kwetsbare) plant- en 
diersoorten te beschermen.  

Kwetsbaar natuurgebied  
Het Natura 2000-gebied de Bakkeveense 
duinen/Mandefjild is een gevarieerd 
gebied met bossen, heide, vennen, 
graslanden en stuifzandterreinen en 
daarmee een aantrekkelijk leefgebied 
voor vele bijzondere plant- en diersoorten. 
De heide is een thuis voor reptielen zoals 
de levendbarende hagedis en de adder, 
maar ook voor vlindersoorten zoals het 
heideblauwtje en het groentje. Op de 
stuifzandterreinen en duinen is er juist plaats voor vele verschillende (korst)mossen en 
insecten. Dit kwetsbare gebied staat onder druk en heeft bescherming nodig. Vele plant- 
en diersoorten hebben het moeilijk door verschillende factoren zoals droogte en 
verzuring, maar ook door de toenemende drukte en het recreatief gebruik.  

Aanpassing bebording  
Om dit gebied te beschermen wijzigen Staatsbosbeheer en It Fryske Gea de 
toegangsregels per 12 juli 2021. De bebording in het gebied wordt hierop aangepast. 
Tot die tijd wordt de wijziging met tijdelijke bebording in het gebied alvast aangegeven.  
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Kennismaking

WIJ HEBBEN UW HULP NODIG!
Een groot gedeelte van de totale investering is nodig voor de startvoorraad. De aanschaf van de
startvoorraad kost ongeveer € 60.000,- euro. Wij willen samen met u de startvoorraad spekken.

 
In ruil voor uw financiële hulp (hoe groot of klein deze ook is) toont u betrokkenheid bij de supermarkt en

wordt u vriend van de supermarkt. Terugbetaling geschiedt in maximaal 15 termijnen verspreid over 5 jaar.
Het is mogelijk om rente te ontvangen over uw ter beschikking gestelde bedrag.

De supermarkt komt terug!
Nieuwsgierig naar ons geworden? Bekijk dan onderstaande

website.

Wijnjewoude krijgt weer een volwaardige supermarkt. De supermarkt wordt het middelpunt van het
dorp. Alle basisbehoeftes zijn aanwezig. Kijk op de onderstaande website voor meer informatie.

Interessant assortiment PostNL punt Geldautomaat

In de supermarkt is een uitgebreid
assortiment aanwezig. Van de 'A-
merken' tot het scherp geprijsde

huismerk 'g'woon'.

Frankeren van uw pakketten,
verzenden van pakketten, postzegels
kopen, voertuig overschrijven. Alles is

mogelijk in de supermarkt.

In de supermarkt is een geldautomaat
aanwezig. Zo heeft u altijd contant

geld binnen handbereik en is reizen
niet meer nodig.
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VOOR- & ACHTERNAAM

ADRES + HUISNUMMER

POSTCODE

WOONPLAATS

E-MAIL ADRES

TELEFOONNUMMER

IN TE LEGGEN BEDRAG

IBAN NUMMER

Bij voorkeur digitaal aanmelden via:
www.spekdevoorraad.nl

 
Indien u het aanmeldformulier liever op papier invult, is dat via deze
flyer mogelijk. Op deze manier kunt u ook vriend van de supermarkt
worden. U kunt dit aanmeldformulier in de zwarte brievenbus die

bevestigd is aan de muur bij de supermarkt doen.
 

Ik geef eenmalig toestemming aan Buurtsuper Manjefiek om het bovengenoemde bedrag van
mijn IBAN nummer af te schrijven om de startvoorraad te spekken.

Voorwaarden op maat
Indien u meer dan € 1.000,- wenst in te leggen, bieden wij de mogelijkheid om voorwaarden op
maat met u af te stemmen. Indien u hier gebruik van wenst te maken, vink dan het onderstaande
rondje aan.

Akkoord algemene voorwaarden
Door u aan te melden als vriend van de supermarkt gaat u ermee akkoord dat wij uw inleg in
maximaal 15 termijnen, verspreid over 5 jaar terugbetalen. Terugbetaling kan ook eerder dan in 5
jaar geschieden. Kijk voor de volledige algemene voorwaarden op www.spekdevooraad.nl.

Datum:

Buurtsuper Manjefiek | Merkebuorren 70 | 9241 GH | Wijnjewoude

AANMELDFORMULIER - VRIEND VAN DE SUPERMARKT

€

Wilt u rente ontvangen op uw inleg?

Nee, ik hoef geen rente

Ja, ik wil 2,5% rente op mijn inleg

Eenmalige incasso inleg vriend van de supermarkt (verplicht)

Neem contact met mij op om voorwaarden op maat af te spreken.

Handtekening:
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Tennis 
 
Nu de versoepelingen rond corona nog wat verder zijn gevorderd, zijn we in onze 
tennisclub haast weer een beetje bij ‘normaal’ aangeland. 
We kunnen nu weer tennissen zonder de beperkingen en de kantine kan weer open. De 
lessen van Tom Vink, op de dinsdagavond gaan goed, de tossavond van de vrijdag 
wordt goed bezocht en gedurende de week zijn er regelmatig mensen op de banen te 
vinden om een balletje te slaan. 
Door de maatregelen zijn de competities van het voorjaar verschoven naar de herfst: de 
wedstrijden beginnen na de zomervakantie: het herenteam start op woensdag 15 
september en het gemengd team op vrijdag 17 september. De wedstrijden lopen door 
tot eind oktober. Daarnaast is er nog een dorpencompetitie, die ook in deze periode 
afgewerkt wordt. 
Overal zie je in het land mensen enthousiast worden voor padel (spreek uit: ‘padèl’): een 
soort mix van tennis en squash. Wij zijn hier nieuwsgierig naar en gaan binnenkort met 
een groepje eens kijken en oefenen op padelbanen in Heerenveen. Als dat wat lijkt, 
komen we hier zeker op terug! 
Nog een aantal data: 
– Jaarvergadering op donderdag 23 september, 19.30 uur 
– Schoonmaakochtend op zaterdag 18 september, vanaf 10.00 uur 
 
 
 
 
 
 

            Hynstedei 
 
 
 
 
“Het elegante, trotse, pronkende Nederlandse tuigpaard en de 
zwarte parels het Friese ras, met hun ruime, grijpende voorbeen 
en sterke, stuwende achterhand zijn de sterren op vele 
Nederlandse concoursvelden.  
 
Tuigpaarden staan garant voor sfeer, emotie en strijd.  
Tot onze spijt moeten we dit jaar helaas de Hynstedei laten overgaan door de gevolgen 
van het Coronavirus. 
 
We hopen dat we volgend jaar ons 25-jarig jubileum mogen houden en kunnen genieten 
van een afwisselend programma!  
 
Een hartelijke groet namens, 
het bestuur van de Hynstedei   
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Werkgroep Kom erbij 
 

Wachtsje net oant de stoarm foarby is, lear dûnsjen yn de rein. 
 
 
Duofiets werd duofeest op 12 juni 
Dhr. I. Stokstra, hij woont aan De Stripe, had lucht gekregen van de feestelijke aftrap 
van het eerste duofietsseizoen in Wijnjewoude, d.d. 12 juni om 10.00 uur. Hij zorgde op 
tijd bij De Twa Bûken te zijn en ja hoor, hij had geluk! 
De duofiets met vrijwilligster Griet Meinsma stond op het punt te 
vertrekken. 
De feestelijkheden stonden gepland bij het Wâldhûs, en daar 
waren ze precies op tijd en natuurlijk onthaald met groot applaus 
van de aanwezigen.  
Grietje Rooks was al begonnen met een korte inleiding, maar het 
enthousiasme van de heer Stokstra maakte de grootste indruk, hij 
was verrukt over het tochtje langs Duerswâld. 
Nadat Theo van Linde (voorzitter van Plaatselijk Belang) Kom 
erbij had geprezen voor de manier waarop ze zich inzetten voor het dorp, en de 
openingshandeling had verricht, mocht de heer Stokstra nog mee in een rondje door het 
dorp.  
Heel veel kinderen met versierde fietsen gingen mee in deze fleurige optocht.  
Het duofeest werd afgesloten met knijpfruit voor de kids en een heerlijke krentenbol van 
bakkerij Van der Molen, voor de groten die waren blijven napraten. 
 
Maar……, tot op heden staat de prachtige duofiets met elektrische 
trapondersteuning in de stalling bij de Twa Bûken, stil…. 
Dus bij deze de oproep, bel met Lydia, tel.: 06-37552518 of mail 
naar duofiets@wijnjewoude.net. 
We hebben 6 vrijwilligers die u mee kunnen nemen voor een 
gratis tochtje, inclusief een gezellig praatje!! 
 
Aardigheidje voor de koffieochtendgasten……..in 
Coronastilte die op zijn retour is 
Zo fijn om de mensen die anders maandelijks vertier vonden bij ons in De Swingel, te 
verrassen met een voordeurbezoekje met IETS. Dit IETS was in juni een knapzak, met 
een puzzelboekje en een lekkernij, bedacht en gemaakt door ons MAMgroepje. Marjan, 
Marion en Anja het werd weer zeer gewaardeerd.  
 
Fietstocht met koffie en wat lekkers bij SWA (Slecht weer accommodatie) De 
Vooruitgang aan Klein Groningen 
We mogen weer, eindelijk hebben we Corona ingehaald. 
Eindelijk kunnen we elkaar weer in onze vertrouwde koffieochtendgroep en hopelijk 
meer dorpsgenoten die aansluiten, spreken…dat doen we die allereerste keer, op de 
fiets.  
De duofiets gaat ook mee, maar…..wie gaat mee als bijrijder? 
16 augustus is het verzamelen om 9.30 uur bij De Swingel. 
We volgen Jelle. 
Heel graag tot dan!! 
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We gaan elkaar weer treffen 
16/8 (fietsen), 20/9 (Bingo), 18/10, 15/11 en 20/12, koffieochtenddata, elke derde 
maandag van de maand. 

 
Kunnen we mijn tempo aanhouden als de maatschappij weer in beweging komt? 

 
Tante Rie van Loesje 

 
Nuttige informatie voor de koffieochtenden 
Iedereen (jonger en wat ouder) is welkom van 10.00 uur 
tot 11.30 uur en voor vragen of ideeën kun je altijd bellen 
met Alie, tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 06-37552518 of 
mailen naar, komerbij@wijnjewoude.net. 
Denk je aan de financiële bijdrage van € 3,--? Bovendien 
geldt altijd, ben je slecht ter been en wil je wel graag 
komen, we halen je en brengen je weer thuis! Gewoon 
bellen! 
 
Jelle, Grietje, Alie, Leny, Auckjen en Lydia wensen u een mooie zomer, vol met heerlijke 
samen momenten! Onderweg treffen we u graag. En….vertel het door! 
 
 
 

 
 
 

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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Men's Hatha, yoga & running en 
kennismakingslessen yoga 

– Het zomerprogramma van Studio Vrijzicht – 
 
Yoga met Margriet. Door inspanning ontspanning bereiken is mijn motto. Heb je 
behoefte aan meer ontspanning, een moment voor jezelf, voor je lichaam en je geest? 
Wil je je nek, schouders of rug meer aandacht geven of met je ademhaling aan de slag 
gaan? Dan kan hatha yoga zeer geschikt zijn voor jou. In de wekelijkse lessen leer je 
verschillende yogahoudingen gericht op de spieren in je lichaam. Maar onderschat het 
niet. Je bent ook intensief bezig en in deze les zit je niet stil. 
 
Na de zomervakantie zullen de Hatha yogalessen plaatsvinden in een serie van 10 op: 
Maandagen: vanaf 23 augustus van 8.45 - 10.00 uur en 10.15 - 11.30 uur.   
Dinsdagen: vanaf 24 augustus van 18.45 - 20.00 uur en 20.15 - 21.30 uur.  
Donderdagen: vanaf 26 augustus 18.45 - 20.00 uur en 20.15 - 21.30 uur.  
Opgeven kan via het e-mailadres: info@studiovrijzicht.nl 
Wil je het eerst ervaren? Dit kan natuurlijk. In de zomervakantie bied ik een aantal 
lessen aan om kennis te maken.  
 
 
Yoga met Margriet   
Maandag 12 juli en 19 juli 10.15 - 11.30 
uur. 
Donderdag 5, 12 en 19 augustus 09.00-
10.15 uur  
Eén introductie les voor maar €10.-.  
Drie lessen voor €24,99. 
 

 
Men´s Hatha 
Donderdag 5, 12 en 19 augustus  
20.00 - 21.15 uur 
Een les speciaal voor mannen. Voor een 
sterkere rug, een flexibel en 
gebalanceerd lichaam, aandacht voor 

arm en beenspieren en voor het loslaten 
van spanning.  
Eén introductie les voor maar €10.-.  
Drie lessen voor €24,99. 
 
Yoga & Running  
Zaterdag 7 augustus van 9.00 - 10.30 
uur. 
Yoga en running is een prachtige 
combinatie. Voor en na het rennen doen 
we yoga oefeningen in de studio.  
We rennen rond de 4 km. Een les kost 
€12.- 
 

 
 
Voor meer informatie over de activiteiten check de website Studiovrijzicht.nl 
Voor alle lessen geldt geef je op. Vol is vol.   
 
Groeten Margriet Sijtsema-Tolsma 
info@studiovrijzicht.nl  
06-43542644 
Studiovrijzicht.nl 
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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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FIFA 2021  TOERNOOI 

PLAYSTATION 4 
Vrijdag 16 juli in de Swingel  

Aanvang: 14.00 uur, leeftijd tot en met 12 jaar  
Aanvang: 19.30 uur, leeftijd vanaf 12 jaar  

 

 
 

Wil je meedoen aan dit toernooi dan kun je je opgeven tot en met  
13 juli via swingelactiviteiten@gmail.com   

Deelname is gratis en er zijn mooie prijzen te winnen 
Publiek is welkom 

Doe je mee en heb je een PS4, FIFA21 die we mogen gebruiken?  
Laat het ons dan weten bij je opgave.  

 
Van het dorpssteunpunt 

 
Nu we weer wat vrijer zijn, kunt u ook weer naar de Swingel. We hebben de boekenkast 
opgeruimd en er nieuwe boeken in gezet. De Swingel is nu geregeld open, zodat u weer 
langs kunt komen om een spannend boek mee te nemen. 
Ook kunnen er nog wel wat nieuwe boeken bij. De boeken moeten schoon en niet te 
oud zijn. En het gaat alleen om leesboeken. 
Na de zomervakantie gaan we weer elke 14 dagen op woensdagmorgen zitting houden 
in de Swingel. In de Bân van september staat hier meer over. 
 
Namens het DSP 
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PROFITEER NU VAN

ZOMERKORTING!
10%

ACTIE LOOPT TOT 1 AUGUSTUS 2021
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           Bestuursleden gevraagd! 

 
Heb je tijd over? Wil je wat doen voor een ander?  
Help ons mee als vrijwilliger! In Ureterp, Bakkeveen, 
Wijnjewoude, Frieschepalen en Siegerswoude.  
 
Om dit mooie Zonnebloemwerk te laten voortbestaan zoeken we enthousiaste  
vrijwilligers. Zowel voor- als achter de schermen. Vind je het leuk om te helpen bij een  
activiteit of ga je liever op huisbezoek? Of wil je graag meedenken bij de organisatie?  
Misschien ben je goed in de administratie op orde houden? Iemand met leidinggevende  
capaciteiten is ook van harte welkom! En wil jij je af en toe of regelmatig inzetten? 
We bespreken graag waar jouw voorkeur ligt en waar jij energie van krijgt. Zodat we 
samen meer mogelijk maken voor onze deelnemers! 
Inlichtingen te verkrijgen bij Alie Postma, tel. 06-51194290 of  
Antje Berga, tel. 0512-510408. 
 

 
 

Filmhuis Wijnjewoude 
 

Beste filmliefhebbers, we hebben een tijdje niets van ons laten horen. 
Dat had natuurlijk te maken met de hele Corona situatie waarin we met z’n allen 
verkeren. We blijven geloven in een positieve ontwikkeling en willen jullie dan ook 
melden dat wij in september met een nieuw programma komen. 
 
Houd de Bân in de gaten en ook de mail als je op de maillijst staat. Sta je nog niet op de 
maillijst van het Filmhuis, meld je dan aan op filmhuiswijnjewoude@gmail.com en je 
wordt op de hoogte gehouden van de plannen. 
 
Dit is een initiatief van Dorpssteunpunt Wijnjewoude  
met steun van het bestuur van MFC de Swingel. 
 
 

Nieuws van ODV 
 
Naar aanleiding van de laatste berichten met betrekking tot de 
coronamaatregelen is de kans erg groot dat het ODV-jubileumfeest op 
21 augustus doorgaat. We zijn op dit moment dan ook druk bezig om 
een dagvullend programma voor zowel leden als oud-leden samen te 
stellen. Daarnaast komt er op vrijdagavond 20 augustus een toernooi 
met afsluitend muziek van ‘De Meesters’ (de nieuwe band van Jelle B.) én willen we bij 
voldoende animo op de zaterdag ook ballonvaarten organiseren. We doen ons best om 
er voor jong en oud een leuk jubileumfeest van te maken. In deze Bân vind je alvast een 
flyer met het programma dat we tot nu toe hebben samengesteld. Voor het definitieve 
programma, ga naar www.vvodv.nl/jubileumfeest of scan de QR-code op de flyer in 
deze Bân. Graag tot 21 augustus. 
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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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Volkstuinencomplex Boerestreek 

 
Doe maar gewoon, zou mijn moeder gezegd kunnen hebben. Al die moeilijke woorden 
van tegenwoordig, nergens voor nodig, het wordt er allemaal alleen maar moeilijk van. 
In het hotel, waar ik toen werkte, hadden we voor onze vaste gasten ovenschotel met 
kabeljauw, warmoes en radicchio. 
Dat wilde ik thuis ook wel eens maken, maar moeder vond het maar niks. Ik liep naar de 
tuin en pakte snijbiet en roodlof en met een fijne moot kabeljauw van de visboer maakte 
ik een heerlijke ovenschotel. 
 
Ovenschotel met kabeljauw, warmoes en radicchio  
 
4 filets kabeljauw  
500 gram snijbiet 
200 gram radicchio 
1 ui 
Boter 
Tijm (liefst vers) 
200 ml groentebouillon 
400 ml melk 
Rasp van een citroen 
100 gram geraspte Parmezaanse kaas 
 
Spoel de visfilets onder een zachte straal koud water af en dep ze vervolgens droog. 
Bestrooi ze met wat zout en peper. Was de snijbiet en de roodlof en snijd deze in 
reepjes. Pel de ui en snijd deze in blokjes. Verhit in een pan wat boter en bak hier de 
snijbiet en roodlof eventjes aan. Neem de pan van het vuur en zet apart voor later. 

Verwarm de oven voor op 200 graden en vet de ovenschaal lichtjes in. Haal de blaadjes 
tijm van de takjes. Laat 35 gram boter zachtjes smelten, als deze helemaal gesmolten 
is, de bloem toevoegen en gaar laten worden. Schenk nu langzaam de groentebouillon 
erbij en blijf goed roeren. Vervolgens de melk en de tijm erbij en blijven roeren. Laat de 
saus nu 5 minuten, onder af en toe roeren, doorkoken. Voeg 75 gram Parmezaanse 
kaas toe en naar smaak zout en/of peper. 

Schep de groenten nu in de ovenschaal en leg hierop de kabeljauw. Schenk de saus 
erover en verdeel daarover de overige Parmezaanse kaas. Zet de schotel nu voor 20 
minuten in de oven. Neem de schotel uit de oven en strooi er nog wat tijm over en de 
geraspte citroenschil. Serveer de ovenschotel met kabeljauw eventueel met krieltjes of 
gekookte aardappelen. 

Gebruik voor deze ovenschotel een witvis, bijvoorbeeld kabeljauw, maar je kunt 
bijvoorbeeld ook voor koolvis of schol kiezen. Daarnaast gaan er groenten in die niet 
altijd even makkelijk te verkrijgen zijn. De snijbiet bijvoorbeeld staat wel op onze 
volkstuin, maar was lange tijd een vergeten groente. Gelukkig is hij wel terug aan het 
komen, maar toch heeft nog lang niet iedere groenteman de snijbiet in het assortiment. 
Kun je nou echt geen snijbiet krijgen, vervang deze dan door spinazie of eventueel 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



31

paksoi. Ook naar radicchio moet je eventjes zoeken, lukt het je niet om hem te vinden, 
vervang het dan door witlof. 
Maar voordat je voor vervangers gaat, zou ik zeker even bij de groenteman navraag 
doen. In Gorredijk aan de vaart zit een prima groenteman, die je wellicht verder kan 
helpen en anders weet de groenteman op de markt vaak ook wel raad. 
          
Siebo 
 
 
 
 

Kinderopvang Esther 
 
 
Peutergroep  
Bij de peutergroep zijn we de afgelopen weken actief 
bezig geweest met het nieuwe thema ‘In de natuur’. In 
een potje hebben alle peuters zonnebloemzaadjes 
gedaan om binnen op te kweken. We zijn benieuwd of er 
mooie zonnebloemen omhoog komen. Ook hebben we 
met dennenappels en veren kleurrijke vogels 
geknutseld.  

 
 
BSO 
Na een schooldag kunnen de 
kinderen bij de BSO lekker 
buiten spelen en ontdekken op het sportcomplex van ODV. 
De afgelopen weken was het prachtig weer en hebben we 
verschillende activiteiten buiten gedaan. We bouwen een 
hut en doen verschillende sportieve activiteiten. 
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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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Buitenleven 
Bij de kinderopvang hebben we de afgelopen weken 
verschillende activiteiten gedaan rondom het thema 
‘Puur Natuur, in de Lente’. We zijn in de tuin op zoek 
gegaan met onze zelfgemaakte verrekijkers naar 
verschillende vogels. De komende weken gaan we aan de slag met de levensloop van 
een vlinder. Van een eitje op het blad tot aan een mooie vlinder. Wat gebeurt er 
allemaal? 
 
Nu we steeds vaker mooi weer krijgen, kunnen de baby’s ontdekken in onze wilgenhut. 
We zoeken een plekje in de schaduw waar onze jongste kinderen kunnen genieten van 
de natuur. Met de voeten en de handen voelen de baby’s aan het gras en de bloemen. 
 
We bieden de kinderen iedere week verschillende activiteiten aan. Één van deze 
activiteiten is yoga. We doen verschillende rek en strekoefeningen en bedenken hier 
een passend verhaal bij voor het thema. Deze weken doen we verschillende 
bewegingen wat te maken heeft met de vlinder. 

 
 
 

Dorpsagenda 
 
 
Juli 
6-9 Avond fietsvierdaagse, start tussen 18.30 en 20.00 uur bij De Stripe 
7  Rommelmarkt, 14.00-18.00 uur Evenemententerrein 
7 Inloop Hybride warmtepomp, demonstratiebus bij de Swingel. 14.00 – 21.30 uur 
16 Fifa 2021 toernooi playstation 4 in de Swingel 
21 Avondrommelmarkt, 17.00-21.00 uur Evenemententerrein 
 
Augustus 
4 Rommelmarkt, 14.00-18.00 uur Evenemententerrein 
11 Simmer Jump op de voetbalvelden 
16 Kom erbij fietstocht, 9.30 bij de Swingel 
18 Avondrommelmarkt, 17.00-21.00 uur Evenemententerrein  
 
September 
1 Rommelmarkt, 14.00-18.00 uur Evenemententerrein  
1 Klankbordgroep WEN, in MFC De Swingel van 20.00 tot 22.00 uur. 
18 Schoonmaakochtend Tennis, vanaf 10.00 uur 
20 Kom erbij Bingo 
23 Jaarvergadering Tennis, 19.30 uur 
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Kerkdiensten 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
Juli 

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

11 9.30 uur Weinterp Ds. J. Bakker, Stiens 
 13,45 uur Duurswoude Dhr A. Lowijs, Noordscheschut 

18 9.30 uur Weinterp M van Heijningen, Dorkwerd 
 13.45 uur Duurswoude M van Heijningen, Dorkwerd 

25 9.30 uur Weinterp Ds. H. van Wingerden, Rijssen 
 13.45 uur Duurswoude Dhr A. Lowijs, Noordscheschut 

 
Augustus 

1 9.30 uur Weinterp Ds. A.D Poortman, Veenendaal 
 13.45 uur Duurswoude Ds. A.D Poortman, Veenendaal 

8 9.30 uur Weinterp Dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde 
 13.45 uur Duurswoude M. van Heijningen, Dorkwerd 

15 9.30 uur Weinterp Ds. G. Oberink, Urk 
 13.45 uur Duurswoude Ds. F. Pierik, Drachten 

22 9.30 uur Weinterp Ds. J. Snaterse, Hoogeveen 
 13.45 uur Weinterp Dhr M. van Heijningen, Dorkwerd, afscheidsdienst 

29 9.30 uur Weinterp Ds. W. van der Wind, Vlagtwedde 
 13.45 uur Duurswoude Dhr A. Lowijs, Noordscheschut 

 
September 

5 9.30 uur Weinterp Dhr. F. Verkade, Amsterdam 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. F. Verkade, Amsterdam 

 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
Juli 
4 9:30 uur Ds. H. Engelsma Heilig Avondmaal 
11 9:30 uur Ds. J.G. Arensman, Drachten  
18 9:30 uur Ds. H. Engelsma  
25                9.30 uur       Dhr. H. Brouwer, Rouveen  
    

Augustus 
1 9:30 uur Ds. H. Engelsma  
8 9:30 uur Ds. P.W. Hulshof, Jubbega  
15 9:30 uur Da. H.J. Wouda, Zuidhorn  
22 9:30 uur Da. H. de Kok-Mellema, Wilsum  
29 9:30 uur Mw. J. Elzinga-Bakker, Groningen  

 
September 
5 9:30 uur Da. H.J. Wouda, Zuidhorn  
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Doktersdiensten 
 
 
 
Algemeen 
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 
Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude                                                                                                                              
Tel.nr.: 0516 – 481 250  Spoed: 0516 – 480 808 
 
 
Openingstijden   07:30 – 17:00 uur 
07.30 – 08.00 uur:                             laboratorium (bloedprikken) 
08.00 – 10.15 uur:                             spreekuur huisarts 
10.15 – 11.15 uur:                             werkoverleg en koffiepauze     
11.15 – 12.30 uur:                             visites huisarts en verpleegkundig spreekuur 
12.30 – 13.15 uur:                             lunchpauze 
13.00 – 16.00 uur:                             spreekuur huisarts en verpleegkundig spreekuur 
 
Spreekuur Hemrik (de Bining) 
Donderdag    08:30 – 10:15 uur 
 
Avondspreekuur (op afspraak) 
Maandag    18:00 – 20.00 uur  
Tevens verpleegkundig spreekuur op afspraak 
 
Wrattenspreekuur   op afspraak 
 
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en wachttijden aan de balie of telefoon te 
voorkomen, willen wij u dringend vragen om voor de volgende diensten te bellen op de 
aangegeven tijden: 
▪ Het maken van afspraken: 08.00 – 10.00 uur 
▪ Het opvragen van labuitslagen: 14.00 – 15.00 uur 
▪ Ophalen van medicatie:  16.00 – 17.00 uur 
 
Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl  
Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie 
en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met onze assistentes. 
 
Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: 
Dokterswacht Friesland: telefoonnummer 0900 – 112 7 112 
De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. 



IInn--  eenn  vveerrkkoooopp  aallllee  mmeerrkkeenn  aauuttoo''ss,,  mmaacchhiinneess  eenn  kkllaassssiieekkeerrss

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

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

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

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

HM Haarmode Wijnjewoude

Een afspraak maken doet u telefonische:

0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Openingstijden:

    Ma.   13:00 – 17:30

    Di.    8:30 – 12:00 13:00 – 17:30

    Wo.     13:00 – 20:00

    Do.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Vr.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Za.      Gesloten

Pedicure- en manuele praktijk

Alma van der Meulen

Medisch pedicure
Manuele therapie
Voetreflexologie
Ook bij u thuis

Behandeling volgens afspraak
0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36
9241 GL  Wijnjewoude

Kinderen/jongeren met een beperking!!

- tijdelijk verblijf

- logeerhuis

- dagopvang

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

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

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

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

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

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