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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 2 oktober 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 25 september 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 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Het lijkt een voortvarende start te worden met het hervatten van vele activiteiten in ons 
dorp nu voor velen de vakantie weer verleden tijd is. De VVV is weer bezig met de 
traditionele zomeractiviteiten na de noodgedwongen pauze van vorig seizoen. 
De scholen zijn al gestart, nu in een eenheid en aan onze eigen dorpssupermarkt 
werkte men zelfs in de vakantie door om deze in de derde week van september 
bedrijfsklaar te openen. Wanneer deze Bân voor u ligt is er ook een nieuwe beheerster 
voor de Swingel aan het werk, die wij heel veel succes toe wensen. Ook de hartelijke 
felicitaties voor ons redactielid Gerda en haar gezin met de geboorte van een dochter. 
 
Onze dorpskrant bestaat bij de gratie van een groot aantal adverteerders die ons ook in 
de coronatijd trouw zijn gebleven. Dat geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst. 
Ieder nog een mooie nazomerse september 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 

 
“In nij begjin” 

 



2

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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Skoalle de Sinnewizer 
Een historisch moment! Afgelopen 24 
augustus werd samenwerkingsschool 
Skoalle de Sinnewizer geopend. De 
fusie tussen Votum Nostrum en It 
Twaspan is voor PB een wens die in 
vervulling is gegaan. Met deze fusie is 
er een goede basis voor een 
toekomstbestendige school. De 
afgelopen zomervakantie is er hard 
gewerkt om de verhuizing te realiseren. 
Maar ook in de periode daarvoor is er 
door beide scholen, besturen, MR’en en 
vrijwilligers veel tijd en werk 
geïnvesteerd in deze samenwerking. 
Grote dank en bewondering hiervoor is 
wel op zijn plaats. PB wenst Skoalle de 
Sinnewizer een mooie toekomst! 
 
Pannakooi 
Onze eigen Sven Dijkstra (SC 
Cambuur) opende op 19 augustus de 
nieuwe pannakooi aan de Te 
Nijenhuiswei. Deze nieuwe pannakooi is 
een onderdeel van de aanpak van de 
speeltuinen in het dorp. Angel 
Rodriguez bedacht de (wat stoerdere) 
naam voor deze nieuwe pannakooi: 
Wynjewâldster Soccer Cage. We hopen 
dat er veel gebruik gemaakt zal worden 
van de Wynjewâldster Soccer Cage! 
 
Swingel 
In Jolien Wegman-Boelens heeft de 
Swingel een nieuwe beheerder 
gevonden. Fantastisch nieuws! Wij 
hopen dat Jolien zich snel thuis zal 
voelen in haar nieuwe werkomgeving en 

wensen haar veel succes en plezier in 
het leukste dorpshuis van Wijnjewoude! 
 
Heel Opsterland Danst 
Veel evenementen in onze gemeente, 
zoals bijvoorbeeld ons eigen dorpsfeest, 
Oerrock en het Dodofestival, zijn dit jaar 
niet doorgegaan vanwege de 
coronamaatregelen. Daarom is er een 
coronaproof alternatief bedacht: Heel 
Opsterland Danst. Op 21 september is 
het de dag dat iedereen in Opsterland 
danst! Two Below Zero heeft een 
pakkende beat gemaakt in 
samenwerking met Eijer Producties uit 
Gorredijk. Zij hebben hier een dans op 
gemaakt en JeroenDijkstraVideo heeft 
hier een promotie- en instructievideo 
van gemaakt. 
Hoe kun je dansen en winnen? Ga naar 
de promotievideo en dansinstructievideo 
en leer de dans. Stuur de opgenomen 
dans vóór 21 september naar 
gemeente@opsterland.nl en maak kans 
op €100,- aan VVV-bonnen!   
Wil je de instructievideo zien? Zoek dan 
op Youtube naar Instructievideo Heel 
Opsterland Danst. Voor de 
promotievideo zoek je naar Promovideo 
Heel Opsterland Danst!. Op 
wijnjewoude.net is een link naar beide 
filmpjes te vinden. 

Brengpunt Groenafval Ureterp  
Op 18 september en 2 oktober 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 
 
 
 
Hebben het extreme weer en de berichten over 
klimaatverandering jou deze zomer ook aan het denken 
gezet? En wil je bewuster bijdragen aan een groene en 
veiliger toekomst?  
Ook WEN zet zich hiervoor actief in. Het bespaarteam kan 
je ondersteunen bij het maken van slimme plannen voor het energiezuiniger maken van 
je huis.  
 
Win-win voor bewoner, dorp en klimaat 
De proeftuinsubsidie is aan Wijnjewoude toegekend om aardgasvrij te worden door 
energiebesparend gedrag te stimuleren, alle gebouwen te verduurzamen én groengas 
op te wekken. De proeftuin betekent ook dat we mét en van elkaar willen leren. 
Daarnaast heeft de Proeftuin aanpak ook een landelijk leereffect. Wat werkt wel en wat 
werkt niet. Immers het is dringend nodig dat we met elkaar minder CO2 uitstoten. 
Gelukkig maar dat energiebesparing ook financiële besparing tot gevolg heeft. En 
bovendien geven de meeste maatregelen meer comfort en wordt de waarde van de 
woning hoger. Win-win voor bewoner, dorp en klimaat. 
 
Hoe staat het met de stimuleringsregeling 
Sinds de opening van de Proeftuin op 3 april en de daarbij behorende 
stimuleringsregeling hebben ruim 110 huishoudens al een aanvraag ingediend. De 
aanvragen worden beoordeeld door de Commissie Aanvraag Stimuleringsbijdrage 
(CAS). Als er vraagtekens zijn, neemt de CAS of het WEN Bespaarteam contact op met 
de aanvrager, voordat de aanvraag wordt goedgekeurd. 
De ervaring leert dat het op enkele punten niet helemaal goed gaat met de aanvragen. 
Dit betreft:  

• het moment van aanvragen. 
• de maatregelen waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. 
• het gebruikmaken van de mogelijkheden van rijks- en provinciale subsidies.  

 
LET OP! Eerst aanvragen, dan pas uitvoeren. 
Het gaat soms mis met het moment waarop de aanvraag wordt ingediend. Volgens de 
regeling (artikel 1.7) moet je wachten met het uitvoeren van de maatregel(en) totdat je 
aanvraag is goedgekeurd. De reden hiervoor is, dat WEN graag wil dat je vooraf 
overlegt met deskundigen, buren of dorpsgenoten met ervaring. Dan wordt de kans op 
een beter resultaat voor jezelf en het dorp groter!  
Bij nader inzien kan namelijk blijken dat isolatie, een (hybride) warmtepomp of een 
zonneboiler een beter alternatief is dan het plaatsen van zonnepanelen; zowel voor jouw 
portemonnee als voor de doelstelling om het gasverbruik in het dorp te reduceren.  
Dus pak de kans om te overleggen voordat je een besluit neemt over de maatregel en 
voordat je de aanvraag indient.  

Om weloverwogen maatregelen te bevorderen, 
wordt een aanvraag die na uitvoering is ingediend vanaf nu afgewezen. 

Als je dit als onredelijk ervaart, kun je je tot het bestuur wenden! 



5

 
De Commissie Aanvraag Stimuleringsbijdrage is tot nu toe coulant geweest bij te laat 
ingediende aanvragen. Vanaf nu wordt de datum van aanvraag en de start van de 
uitvoering beter bewaakt en wordt de regeling op dit punt consequent toegepast.  
 
Niet elke maatregel valt onder de regeling 
Een aantal keren is een bijdrage aangevraagd voor het vervangen van de huidige cv-
ketel door een nieuwe hr-ketel. Volgens de regeling wordt dit alleen vergoed wanneer 
de oude ketel een conventionele (CR) of Verbeterd rendement (VR) ketel is. Dit zijn 
vaak ketels van 25 jaar of ouder. Een hr-ketel vervangen door een hr-ketel valt niet 
onder de regeling. Het vervangen van je hr-ketel door een hybride systeem (hr-ketel met 
warmtepomp) kan wel. 
Bij het vervangen van enkel of dubbel glas door HR++ glas wordt soms ook een bijdrage 
aangevraagd voor het vervangen van de kozijnen. Ook dit kan niet volgens de regeling. 
Alleen het glas zelf komt in aanmerking voor een bijdrage. Kijk op 
wen.frl/stimuleringsregeling voor de lijst van maatregelen. 
Neem bij twijfel of vragen eerst contact op via besparen@wen.frl voordat je aanvraagt. 
Je komt dan niet voor verrassingen te staan. Je kunt ook bellen met Frans Pool, 
tel.: 06 57584354. 
 
Extra subsidiemogelijkheden 
Je kunt je bijdrage onder meer gebruiken voor isolerende maatregelen, een (hybride) 
warmtepomp of zonneboiler. Hierop zitten mooie subsidies van Rijk en Provincie. 
Daarvan kun je gebruik maken bovenop de stimuleringsbijdrage. Niet elke aanvrager is 
zich dit bewust. Met de WEN-bijdrage van € 2.000,- én de andere subsidies, is je eigen 
bijdrage voor dit soort maatregelen vaak nog maar gering. 
 
Koop niet aan de deur 
We krijgen signalen dat bedrijven langs de deur gaan en proberen de bewoner over te 
halen zonnepanelen aan te schaffen. Deze bedrijven hebben een commercieel belang 
in de verkoop van zonnepanelen. Soms geven ze zelfs onjuiste informatie over 
besparingsmogelijkheden en de Stimuleringsregeling. Komt er iemand bij jou aan de 
deur? Ga niet over één nacht ijs maar laat je eerst ook voorlichten door dorpsgenoten 
met ervaring of door WEN.  
 
Grote belangstelling voor Hybride warmtepomp  
De inloopdag op 7 juli heeft ongeveer 100 bezoekers getrokken. Velen zijn zich bewust 
geworden van de grote gasbesparing (40 – 70%) die je met een hybride warmtepomp 
kunt halen, ook al is je huis niet perfect te isoleren. Zelfs met de extra stroom die de 
warmtepomp vraagt, kun je jaarlijks minstens €300,- besparen. Er blijken al diverse te 
zijn besteld.  
Het mooist is om in geval je cv-ketel aan vervanging toe is, direct een hybride systeem 
(ketel mét warmtepomp) aan te schaffen. Dat levert de grootste besparing op. Maar 
zelfs door een hybride warmtepomp op de bestaande ketel aan te sluiten kun je het 
gasverbruik fors omlaag brengen. WEN wil te zijner tijd een nog uitgebreidere 
informatiedag over de hybride warmtepomp organiseren. 
 
Winnaars prijsvraag hybride warmtepomp 
De prijsvraag is gewonnen door Germa van der Wal. Zij ontvangt 2 VIP-kaarten voor de 
Worldcup schaatsen, beschikbaar gesteld door Daikin, leverancier van hybride 
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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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warmtepompen en hoofdsponsor KNSB. De andere winnaars, Gerda de Boer, Jan 
Smids en Jeroen Malevicz kunnen elk een set toegangskaarten verwachten. 
 
Uitval zonnepanelen 
Eerder hebben we opgeroepen om problemen met de uitval van zonnepanelen te delen 
met WEN. Hierop kregen we 12 reacties. Van een aantal hiervan heeft Liander door 
aanpassing aan de buurttransformator de spanningsproblemen kunnen oplossen. Deze 
panelen produceren inmiddels weer probleemloos. 
Valt jouw omvormer nog steeds uit op zonnige dagen? Neem contact op met het loket 
spanningsklachten van Liander via 0800-9009. Wie weet kan het voor jou ook opgelost 
worden. 
 
Al 300 leden 
Het ledenaantal van WEN groeit gestaag. Op 7 juli meldden zich Tijs Tel en Lotte 
Langhout als 300ste lid. Ook zij ontvangen een set toegangskaarten voor de Worldcup 
in Thialf. 
www.wen.frl 

 

Schutjassen 
 
In oktober hopen we het schutjassen weer te hervatten. Dit zijn in eerste instantie de 
speeldata. Aanvang 20:00 uur in de ODV-kantine  
  
1 oktober 2021             
5 november 2021  
3 december 2021  
17 december 2021  

7 januari 2022   
4 februari 2022  
4 maart 2022  
1 april 2022  

  
Oproep:  
We zoeken bij het schutjassen nieuwe mensen. Vind je het leuk om te schutjassen en 
wil je graag een paar avonden per jaar gezellig kaarten, dan zien we je graag.   
  
Kan je niet schutjassen, maar wil je het wel leren, neem dan contact op met één van 
onderstaande personen. Dan proberen we het je te leren en hopelijk zien we je dan 
regelmatig.  
Elke kaartavond zijn er vleesprijzen te winnen  
  
Eelco Drent: 06-27416340  
Marco de Haan: 06-42999954  
 
 

Teken & schilderen met Ciska 
 
Maandagavond 13 september 2021 start een cursus tekenen schilderen voor beginners 
en gevorderden.  
Gewerkt wordt met materiaal zoals potlood, pastel, aquarel en olieverf (zelf materiaal 
meenemen). 
Locatie: Dúnhoeke (bij dúndelle), Bakkeveen. Tijd: 19:15 uur tot 21:15 uur. 
Voor informatie & opgave: tel.: 06-29101138 ciskabeukema@live.nl Ciska Beukema 
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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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             Supermarkt Wijnjewoude 

 
 
 
 
Het is zover… 
 
Niets houdt de nieuwe ondernemers meer tegen: op donderdag 23 september opent 
Buurtsuper Manjefiek de deuren. Vanaf die dag kunnen we weer in ons eigen dorp 
terecht voor al onze boodschappen. 
 
In de afgelopen weken is er met man en macht gewerkt om het pand van een lege 
ruimte om te bouwen en in te richten tot een ruime en moderne supermarkt. Wie de 
komende weken langs het pand komt, zal zich verbazen over de activiteit en drukte die 
er heerst.  
Want het vraagt nogal wat om alle producten op de stellingen te zetten, de 
versafdelingen in te richten en de koelingen te bevoorraden. Kortom, tot 23 september 
wordt er veel werk verzet om u vanaf die dag als klant welkom te kunnen heten. 
 
Op woensdag 22 september is er een open avond voor de inwoners van  
Wijnjewoude om kennis te maken met de nieuwe ondernemers en om rond te kijken in 
de mooie nieuwe winkel. Voel u vrij om rustig te zien hoe het eindresultaat geworden is. 
 
De volgende ochtend, op donderdag 23 september volgt dan de officiële opening. 
Deze wordt verricht door de commissaris van de koning de heer A.A.M Brok.  
Hierbij bent u natuurlijk van harte welkom! 
 
Nadat het officiële gedeelte is afgesloten heten de nieuwe ondernemers Andrea en Joël 
Basta u van harte welkom in hun nieuwe supermarkt om uw boodschappen te komen 
doen, geld te pinnen of een pakje te versturen. Eindelijk is de winkel dan toch echt open. 
 
Natuurlijk krijgt u tegen die tijd een openingsbericht in uw brievenbus. Daarin staat alle 
nieuws rond de opening vermeld.  
En kijk zeker ook regelmatig op de facebookpagina van Buurtsuper Manjefiek, op 
Instagram en op de website van Wijnjewoude om op de hoogte te blijven van alle 
ontwikkelingen. 
 
Namens Buurtsuper Manjefiek en werkgroep supermarkt 
met vriendelijke groet 
 
Marianne Hulsbergen  
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Mounleane 3a
9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl
www.hytexfashion.nl

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

Hotel & Restaurant de Stripe

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

www.destripe.nl

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

Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden,

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

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

hhootteell

RReessttaauurraanntt

d.  molenmaker
timmer- en  onderhoudsbedrijf

Wijnjewoude 06 25 40 00 36
www.durktimmerwurk.nl
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Geef de pen door 
 
Van mijn buurvrouw Tanja heb ik deze keer de pen gekregen. Ik ben 
Rosan Koopstra. Met mijn man en 2 kinderen wonen wij sinds 2013 in 
Wijnjewoude, waarvan de laatste 4 jaar aan de Te Nijenhuiswei 19. Ik 
ben geboren en voor een groot deel opgegroeid in Bakkeveen, waar 
vandaan ik op mijn twaalfde verhuisde naar Ureterp.  
 
Na de basisschool ben ik via de BHS en 
MBO terechtgekomen op de studie 
Tourism and Leisure Management aan 
de toen nog CHN in Leeuwarden. Dit is 
het begin geweest van vele avonturen. 
Waarbij ik tijdens mijn studie de 
mogelijkheden heb aangegrepen 
langere perioden in het buitenland te 
kunnen verblijven. Na mijn eindstage 
van 1 jaar in Spanje ben ik gaan reizen. 
Via Azië en Australië ben ik terecht 
gekomen in Midden-Amerika, 
Guatemala om precies te zijn. Mijn doel 
was doorreizen naar Zuid-Amerika. 
Maar zover ben ik nooit gekomen. Ik 
werd verliefd op mijn man, Edgar. Zo 
bleef ik “hangen” in Guatemala. Wij 
woonden daar aan het prachtige Atitlan 
meer. Het leven was heel anders, 
primitief. En toch gaf dat ook wel weer 
een zekere vrijheid. Ik zorgde hier voor 
het reilen en zeilen van een budget 
hotel. Maar verhuurde ook huizen van 
Westerse mensen die in die plaats 
woonden, verkocht bagels en 
organiseerde tours in de omgeving 
zoals wandeltochten en het beklimmen 
van vulkanen onder begeleiding van een 
gids. Eén van deze gidsen was mijn 
man Edgar        
 
In 2009 is onze zoon Angel geboren. 
Deze periode was ik tijdelijk in 
Nederland. Na een paar maanden zijn 
wij teruggegaan naar Guatemala. Toen 
Angel bijna 2 was hebben we ervoor 
gekozen definitief naar Nederland te 
komen. Heel cliché … voor een betere 

toekomst. Je leven verandert en je gaat 
anders kijken naar de zaken. Toch had 
ik deze ervaring voor geen goud willen 
missen. In verband met het niet kunnen 
aanvragen van een visum voor Edgar in 
Nederland hebben wij tijdelijk in 
Duitsland gewoond. Vanaf 2013 zijn we 
teruggekomen naar mijn geboortegrond. 
In ieder geval dezelfde gemeente. In 
Wijnjewoude hebben wij onze draai 
goed gevonden. Hier is ook onze 
dochter Zaira in 2017 geboren.  
 
Edgar werkt als allround medewerker op 
het Cursuscentrum van Sparjeburd. Hij 
doet veel onderhoud aan de tuinen 
daar, maar ook binnen reparatieklusjes 
en hij helpt mee in de keuken en het 
restaurant wanneer er grote groepen 
zijn in verband met cursussen. Zelf heb 
ik tot 2020 gewerkt bij een bank (eerst 
SNS, daarna Rabo). Hier haalde ik 
onvoldoende voldoening uit. Daarom 
heb ik in 2020 besloten het roer om te 
gooien, en een nieuwe studie te starten. 
Ik zit nu in het laatste jaar van de Pabo. 
Deze studie volg ik met veel plezier. Ik 
hoop dan ook volgend jaar met diploma 
en al voor de klas te staan. 
 
Verder ben ik actief in de 
speeltuincommissie, waarbij we bezig 
zijn met het (her) inrichten van vier 
speeltuinen in het dorp. Dit vind ik ook 
erg leuk om te doen. In mijn vrije tijd 
komt u mij regelmatig tegen wanneer ik 
een rondje aan het hardlopen ben of 
aan het wandelen of fietsen met of 
zonder man en kinderen.  

 
Nu geef ik de pen door aan Inge de Vries. 
Hartelijke groet, Rosan Koopstra 
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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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Een nieuwe uitdaging 
 
Het bestuur van de Swingel is blij, Jolien Wegman – Boelens is blij, want zij is degene 
die de uitdaging aangaat als nieuwe beheerder in de Swingel. Het is geen fulltimebaan, 
vele vrijwilligers blijven nodig om het hart van het dorp draaiende te houden.  
 
En als dorp Wijnjewoude willen we natuurlijk graag weten wie Jolien is. Kijkt u ook even 
op de website van Wijnjewoude.net naar het filmpje dat opgenomen is in de Swingel en 
waarin Jolien zelf vertelt wat haar ambities zijn. 
 
Wie is de nieuwe beheerder 
Jolien is 30 jaar en woont in Haulerwijk, 
getrouwd en twee kinderen, Jens en 
Jorn, 5 en 3 jaar. Jolien heeft de HBO-
opleiding P&O (personeel & organisatie) 
gevolgd aan de NHL in Leeuwarden. 
Maar na verloop van tijd bleek p&o-werk 
niet haar passie te zijn.  
Vanaf haar vijftiende is zij opgegroeid 
met het werken in de horeca. Dat lag 
haar meer. Van 2007 t/m 2016 was 
Jolien werkzaam bij Eatcorner de 
Potmarge in Leeuwarden, eerst als 
horecamedewerker, later als 
bedrijfsleider. Dit was een functie met 
heel veel verschillende taken en 
vereiste vele competenties. Op dit 
moment werkt Jolien in de Skâns van 
Gorredijk. Ook heeft ze een eigen 
foodtruck met de naam ‘Bij Jolien’. Dit 
staat echter nog in de kinderschoenen, 
maar dit zegt genoeg over haar 
ondernemerschap. 
 
Wat is de uitdaging 
De vraag wat de uitdaging is als 
beheerder van de Swingel te willen 
gaan werken. Jolien geeft aan dat je 
een dorpshuis draaiende moet houden 
met vrijwilligers. En dat is ook precies 
wat ‘Swingel’ betekent. Je moet het 
samen doen en samen kun je er iets 
leuks van maken. Mensen (jong en oud) 
moeten zich thuis voelen in de Swingel, 
het moet een warm en gezellig 
ontmoetingsplek voor het dorp zijn. Dat 
is de uitdaging om dat voor elkaar te 
krijgen. 
De laatste anderhalf jaar zijn er als 
gevolg van corona geen activiteiten 

georganiseerd, des te groter de 
uitdaging dit straks (hopelijk na de 
zomer) weer op te pakken. Jolien geeft 
aan een avondmens te zijn en dat past 
goed bij een functie als beheerder van 
een dorpshuis. 
 
Ervaringen met de keuken 
Jolien is geen kok maar mag graag in 
de keuken werken. Het liefst maakt ze 
eenvoudige en goed verzorgde 
gerechten, geen haut cuisine, die 
verfijnde kookkunst laat ze graag aan de 
restaurants over. Ze geeft aan dat ze 
eigenlijk de hogere hotelschool had 
moeten volgen en niet de opleiding 
P&O. Maar van alles wat je leert neemt 
je iets mee voor in je verdere 
ontwikkeling. Door de vele ervaring in 
de horeca redt zij zich prima in de 
keuken.  
 
Ideeën Swingel 
Ideeën voor de Swingel zijn er genoeg, 
maar wat haar bijvoorbeeld leuk lijkt is 
om samen met de Skâns een culinaire 
fietstocht te organiseren. Zo is er heel 
veel mogelijk iets leuks van het 
dorpshuis te maken, samen met de vele 
vrijwilligers. 
Jolien geeft aan het ook belangrijk te 
vinden dat jongeren zich welkom en 
thuis voelen in de Swingel. Ze zal dan 
ook zeker in overleg gaan met de 
jongeren wat zij van de Swingel en van 
haar verwachten. 
 
Op zeker moment staat Jolien achter de 
bar voor het opnemen van het filmpje 
voor de website van Wijnjewoude.net. 
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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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Ze geeft aan dat ze daar nog niet heeft 
gestaan maar dat het zeker goed voelt. 
Gevraagd wordt of zij kennis heeft van 
speciale bieren. Ze geeft aan te 
beschikken over de basiskennis, maar 
mocht er weer een biefproefavond 
komen, ze graag zal aanschuiven om 
meer van bieren te weten te komen.  
 
Aanwezigheid in de Swingel 
Jolien geeft aan niet op vaste dagen 
aanwezig te zullen zijn in het dorpshuis. 
Ze wil in het begin zoveel mogelijk 
aanwezig zijn en mensen leren kennen 
en horen wat er allemaal speelt vanuit 
de sport en de verenigingen met 
betrekking tot het dorpshuis.  
 

Hobby’s 
Ik vraag Jolien of ze tijd heeft voor 
hobby’s. Ze geeft aan dat als je 
hoofdzakelijk ’s avonds werkt je overdag 
meer thuis bent. Tijd voor de twee 
kinderen maar ook voor de twee 
honden. Ze geeft aan zich gelijk te 
hebben aangemeld voor de fitness in de 
Swingel. En af en toe een terrasje is ook 
heel erg leuk. Genoeg te doen. 
 
Haar laatst gelezen boek was geen 
thriller of roman maar een boek over 
persoonlijke ontwikkeling. Na de 
zomervakantie met ingang van 1 
september gaat Jolien van start met de 
Swingel. 

 
Klaske 
 
 

Gezocht bewoners van huizen met 
heteluchtverwarming! 

 
Een woning met heteluchtverwarming, de één vindt het niets de ander zweert erbij. Wij 
vinden het prettig. Je zet de thermostaat op de juiste temperatuur en na tien minuten is 
het lekker warm in huis. Daarbij wordt het huis gelijk goed geventileerd. Hoe beter het 
huis is geïsoleerd hoe meer rendement je uit je heteluchtkachel kunt halen. Ons huis is 
inmiddels redelijk geïsoleerd door middel van spouwmuur- en vloerisolatie. Dit heeft al 
geresulteerd in een veel lager gasverbruik! 
 
Onze heteluchtkachel is inmiddels 17 jaar oud en wij zijn ons aan het oriënteren hoe wij 
ons gasverbruik verder kunnen verlagen. Vragen als: moet onze kachel vervangen 
worden, zo ja, door wat? Is een warmtepomp een oplossing? Zijn er hybride systemen 
die je kan koppelen aan je huidige heteluchtsysteem? Maar ook vragen als, welke 
vloerisolatie kan je het beste toepassen? Want als er isolatiemateriaal in je kachel 
terecht komt, kan dat nare gevolgen hebben! Nu kan iedereen dit voor zichzelf 
uitzoeken, maar we kunnen ook krachten bundelen, onze ervaringen delen en van 
elkaar leren.  
 
Hebben jullie net als wij heteluchtverwarming en wil je samen met ons kijken en zoeken 
naar oplossingen om minder gas te stoken, stuur een mailtje of bel. Ik ben Esther van 
Amsterdam, energiecoach in Wijnjewoude.  
 
esther.energiecoach.wen@gmail.com 
tel.: 06-1117725 
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Een stukje geschiedenis over  
het Twaspan en Votum Nostrum 

 
Een historisch moment, een prachtige samenwerkingsschool ‘Skoalle de Sinnewizer’. 
Historisch omdat we van drie basisscholen in Wijnjewoude naar één zijn gegaan. En elk 
heeft zo een eigen verhaal, geschiedenis en bijzondere momenten.  
 
Drie basisscholen? Jazeker, in het verleden was er één in Duurswoude en twee in 
Wijnjeterp. In Wijnjeterp was de openbare school te vinden waar nu garagebedrijf 
Jansma is gevestigd. De christelijke school stond tegenover de huidige gereformeerde 
kerk. In Duurswoude zat de openbare school eerst aan het kerkepad en later aan de 
andere kant van de kavel waar nu een groepsverblijf is gehuisvest, Haudmare nummer 
100.  

       Foto: Durk van der Veen  
 
Uit de allervroegste jaren is weinig over het onderwijs in Wijnjewoude bekend. In 1804 
werd er in Duurswoude een nieuwe school gebouwd omdat de oude was afgebrand. Tot 
1822 was het een winterschool. Er werd ongeveer van november tot april school 
gehouden door een dorpeling die daar tijd en ambitie voor had, voor een beloning van 
15 à 16 gulden per winter (Zwaga et.al:13). In die tijd bestond de openbare school in 
Duurswoude uit één lokaal, waarin lange banken stonden die naar achteren steeds 
hoger werden. Werd een leerling overgeplaatst dan ging hij een bank achteruit. In de 
vloer waren roosters geplaatst, waarop de klompen werden afgeveegd. In de winter 
hield men die namelijk aan in school. In 1887 werd er een schutting in de school 
geplaatst zodat er twee lokalen ontstonden. De roosters werden er toen uitgehaald. Dit 
leverde een leerlinge een flinke portie straf op. Zij wilde bij het verwijderen van de 
roosters aanwezig zijn want er lagen veel knikkers onder. Maar de jongedame moest 
een paar koeien hoeden die op de berm van de weg graasden. Zij liet dit aan haar 
jongere broertje over maar die was ze niet de baas. De jongen ging er vandoor en de 
koeien kwamen in een boekweitveld terecht. Het laat zich gemakkelijk indenken dat er 
wat zwaaide voor de knikkerzoekster (Zwaga et.al:14). 
 
Op 17 mei 1909 werd het bijzonder onderwijs een feit in Wijnjeterp-Duurswoude. De 
christelijke school “School met den Bijbel' werd geopend tegenover de huidige 
gereformeerde kerk. In eerste instantie had men een andere locatie in gedachten maar 
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op een ledenvergadering was er een fel protest over de terreinkeuze. “Waarom gaat 
men een christelijke school bouwen aan een landweg? Het gereformeerde werk is al 
lang genoeg op de achtergrond geplaatst! We moeten ons niet laten wegstoppen aan 
een achterweg, maar de hoofdweg opeisen voor onze openbare en godsdienstige 
gebouwen” (J. Pool. 1984: School met de Bijbel). In het begin had de school twee 
lokalen, maar in 1912 moest er een lokaal worden bijgebouwd. Met de ingebruikneming 
van het nieuwe lokaal doet een juffrouw voor het eerst haar intrede in deze school. 
Hierdoor ontstaan spanningen. In het lokaal naast dat van de juf geeft een jonge 
meester les. Een glazen deur scheidt hun beider lokalen. Meester let niet alleen op de 
klas, maar kijkt ook wel eens met een lachje door de glazen deur. Een stiekem 
achteromkijkende leerling zegt “Meester vrijt met de juffrouw”. Kortom, het wordt een 
bestuurskwestie. Het gevolg is dat het glas wit geverfd wordt en zowel de juf als de 
meester zijn binnen het jaar vertrokken (en ze hebben elkaar niet gekregen). Het 
bestuur besluit voorlopig geen juffrouw te benoemen maar een meester (J. Pool. 1984: 
School met de Bijbel). 
 
Nieuwsgierig naar het hele verhaal over de geschiedenis van Votum Nostrum of het 
Twaspan? Kijk dan op de website van Wijnjewoude onder het kopje 'historie – verhalen'. 
 
Margriet Sijtsema-Tolsma 
Werkgroep Historisch Wijnjewoude 
 
 

Prikbord 
 
 
 
Verhuizing 
In verband met onze verhuizing per 18 
augustus 2021 zeggen we hierbij alle 
plaatselijke lidmaatschappen/ 
abonnementen op. 
 
Familie Akkerman  
Dopheide 4 
9241EK Wijnjewoude 
 
 

 
Verhuizing 
Hoi Dorpsbewoners, 
Na goed 51 jaar gaan wij Wijnjewoude 
verlaten. 
Wij gaan per 1 oktober verhuizen naar 
een appartement in Heerenveen. 
Hierbij bedanken wij voor alle lid- en 
donateurschappen. 
 
Jelle en Tea Hoekstra 
Merkebuorren 76 
Wijnjewoude 

 
 
 
Dankbetuiging 
Graach wol ik elsenien, lâns dizze wei tanksizze foar alle bliken fan meilibjen 
tidens it siikwêzen en nei het ferstjerren fan myn leave man en beste maatsje  
 
Koop Koopstra 
 
Gjilke Koopstra-van der Veen 
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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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“Wynjewâldster Soccer Cage” officieel geopend. 
 
Deze nieuwe en grotere pannakooi vervangt de 
kleinere pannakooi op het evenemententerrein. De 
realisatie hiervan is gegaan in samenwerking met de 
Gemeente Opsterland, Timpaan, de 
buurtsportcoaches, PB en de speeltuincommissie 
Wijnjewoude.  
Op 18 augustus is de Wynjewâldster Soccer Cage 
officieel geopend, na mooie woorden van Aline 
Stroetinga (PB) en actief betrokken bij de speeltuin- 
commissie.  
 

 
 
De 
buurtsportcoaches van de gemeente 
Opsterland hebben een mooie programma 
bedacht om de pannakooi officieel in te 
wijden. Vanwege de coronaregels is alleen 
de jeugd uitgenodigd. Met ongeveer twintig 
jongeren is met veel plezier en fanatisme 
gespeeld in de pannakooi. We hopen dat er 
veel en goed gebruik van gemaakt zal 
worden. 
 
 

Daarnaast is er een inspraakavond georganiseerd met de bewoners van de Loksleane 
waarin de wensen voor de invulling van de speeltuin achter hun huizen zijn besproken. 
Er is afgesproken dat we hierin samen optrekken zodat er een speeltuin komt die voor 
elk wat wils heeft. 
 
De speeltuincommissie Wijnjewoude 
Regina Ridder 

 

Klaverjassen in de Swingel 
 
In deze lichtelijke Corona tijd willen we ons toch weer rondom de tafels scharen 
om weer een kaartje te leggen. Ik stel voor om 16 september weer te beginnen  
’s middags 13.30 uur. Ook kan ik mij voorstellen dat niet iedereen hier al op zit te 
wachten, dan graag even afmelden. 
Volgende datums staan gepland op 30 september en 14 en 28 oktober. 
Inleg €1,50 en consumpties voor eigen rekening. 
Groet en hopelijk tot ziens. 

 
Jelle Bergsma tel.: 0516-481007 
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                                         Dringende oproep !!! 
                                                                  
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 ben je regelmatig 
beschikbaar? 
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. 

 

  
In juli en augustus zijn er weer een aantal goed bezochte rommelmarkten geweest. 
Omdat een rommelmarkt een doorstroomactiviteit is konden deze weer conform de 
RIVM-regels worden georganiseerd. Een stukje gezelligheid komt dan terug in het dorp, 
er is weer actie, er is handel en dat is wat we allemaal graag willen. Ook kwam de VVV 
op de radio in het programma ‘net stinne mar hinne’ en dat was een mooie promotie en 
leverde aardig wat bezoekers op. 
 
Begin juli is ook de fietsavondvierdaagse gehouden en ook dit met veel succes. De 
eerste avond was even doorzetten vanwege diverse buien. Sommigen hebben vier keer 
moeten schuilen, anderen weer niet omdat die net even eerder waren gestart. Maar de 
laatste avond maakte alles goed en konden we gezellig nazitten op het terras met dank 
aan de Stripe die weer met een bitterbal langs kwam.  
 
De laatste rommelmarkt van dit jaar wordt gehouden op woensdag 6 oktober van 14.00 
– 18.00 uur. Zoals altijd op en bij het Evenemententerrein en de ODV-kantine die open 
is voor een hapje en drankje. 
 

In ferskaat oan allegear ferskillende 
puzzels. Jout wer in soad nocht oan de 
winterjûnen. 
 
 
 
 
 
 
VVV Wijnjewoude  
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Groente en fruit, maar dan in een ander jasje 
 

De gezondheidstermen vliegen ons om de oren. Het ene moet nog beter werken dan 
het ander. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Welke voeding is voor ons het 
beste?  
 
Laten we eens teruggaan naar de 
natuur. De natuur weet wat goed voor 
ons is. De groente en fruit dat het ons 
levert is gewoon het beste. Het levert 
ons duizenden vitamines, mineralen en 
plantenstoffen op die als een orkest 
samenwerken. Het lichaam herkent ze 
en neemt ze op. 
 
Maar weet je wel dat de kwaliteit van de 
groente en fruit niet meer de kwaliteit 
heeft van vroeger in verband met de 
verarming van de aarde? Onderzoeken 
van het Imperial college studie wijzen uit 
dat we dagelijks 600 tot 800 gram 
groente en fruit nodig hebben voor het 
verminderen van welvaartziekten. Dat 
komt neer op 7 tot 10 stuks gevarieerde 
en zongerijpte groente en fruit per dag. 
Lukt het jou om dagelijks de regenboog 
aan kleuren te eten?  
 
De meest hoogwaardige groente en fruit 
zorgt voor een versterking op het 
diepste celniveau tot aan je DNA aan 
toe. Het zorgt voor een sterk 
immuunsysteem wat de basis van een 
stevig fundament is. 
 
Mijn ervaringen 
Ook al ben ik een grote liefhebber van 
groente en fruit, ook ik haalde de 
aanbevelingen niet. En daarmee deed ik 

mijn lichaam te kort en gaf ik het te 
weinig voedingsstoffen. Dit leidde tot 
vage klachten. Ik kwam in aanraking 
met innovatieve voeding: groente en 
fruit in een ander jasje. Deze simpele 
stap heeft me vele 
gezondheidsvoordelen opgeleverd.  
Mijn lichaam is mijn motor. Ik ben er 
zuinig op. Deze is niet te vervangen. Dat 
is de reden dat ik erin investeer. Zo 
weet ik zeker dat ik dagelijks 30 soorten 
zongerijpte groente, fruit en bessen 
binnenkrijg. 
 
Waarom ik dit deel? Omdat ik met mijn 
onderneming Ondernemen met FLOW 
iedereen de flow gun. Flow start bij je 
gezondheid. Voeding is hier een heel 
belangrijk onderdeel van. Het heeft 
invloed op je energie, je gedachten en 
wat je doet. 
 
Ik heb mijn eigen ervaringen. Dat deel ik 
met liefde. Omdat ik weet hoe veel het 
op gaat leveren. Ik ben regelmatig 
gastspreker op een online event over 
gezondheid. Op maandag 6 september 
is de eerstvolgende over gezondheid in 
het gezin en hoe je op een leuke, 
slimme en innovatieve manier kinderen 
meer groente en fruit laat eten van hoge 
kwaliteit. Wil je erbij zijn? Vraag me de 
inloggegevens.  

 
Wil je hier eens verder met me over praten of ben je benieuwd naar mijn ervaringen? Je 
kunt me bereiken via 06 – 30774601 of contact@ondernemenmetflow.nl. 
 
Groet, 
Anne-lys 
Weinterp 78 
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Uitslag Fotowedstrijd Markante 
Bomen Oost- Opsterland/ 
Natuerferiening Bakkefean e.o. 
 
Zoals u indertijd in/op uw dorpskrant/dorpswebsite kon lezen, 
had de Natuerferiening Bakkefean e.o. over de maanden mei, juni en juli 2021 een 
fotowedstrijd Markante Bomen voor Oost-Opsterland uitgeschreven. 
In juli sloot ook de Natuurvereniging De Geaflecht uit Gorredijk zich bij de fotowedstrijd 
aan, voor het westelijke gedeelte van Opsterland. Zij maken hun winnaar in de SA! 
bekend. 
Er zijn bij de Natuerferiening Bakkefean e.o. in totaal 22 foto’s ingezonden, bij de 
Geaflecht waren dat er 34. Het resultaat heeft ons aangenaam verrast. 
 
In augustus heeft de jury, bestaande uit de bestuursleden Jan Dirk van der Meulen, 
Ingrid Arends en Roel v.d. Brug, haar werk gedaan en de winnende foto gekozen. De 
foto's waren genummerd, zodat de jury niet wist wie de inzenders waren.  
De winnaar is foto nr.18 geworden, die ingezonden is door Rino Rietveld uit 
Bakkeveen (zie foto). 
In de SA! wordt in september extra aandacht besteed 
aan een aantal foto’s uit de wedstrijd, waaronder ook 
de winnende foto. 
 
De boom op de winnende foto, staat op de 
begraafplaats van Siegerswoude en is een meer dan 
100-jarige oude Thuja. De fotograaf heeft bewust de 
stam van deze grote levensboom gefotografeerd, 
vanwege z’n prachtige bast en dikke zijtakken. De 
imponerende tak helemaal onderaan op het linker 
gedeelte van de foto is de dikste en de grootste en is 
een hangende boom op zich geworden. 
 
Niet alleen de foto’s, maar ook de kleine verhaaltjes bij 
sommige foto’s hebben we zeer gewaardeerd. Samen 
geeft dat een mooi beeld van hoe bijzonder een boom 
voor een mens kan zijn. Om die reden verdient in onze 
ogen elke ingezonden foto een eervolle vermelding! 
Hopelijk heeft de wedstrijd er eveneens voor gezorgd 
dat er meer aandacht komt voor het bomenbestand in 
onze omgeving. Het is goed als mensen merken dat 
men bomen waardevol vindt, en dat je ze niet zomaar 
moet kappen als je een beetje last hebt van vallende blaadjes of van schaduw…..  
 
We willen alle deelnemers nogmaals bedanken voor hun inzending.  
Op onze website kunt u alle ingezonden foto’s van Oost-Opsterland bekijken: 
https://www.natuur-bakkeveen.nl/ingezonden-fotos-fotowedstrijd-markante-bomen 
 
Met boomvriendelijke groet, 
Natuerferiening Bakkefean e.o.  
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De Sinnestrieltjes fan 1903 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rij bovenaan: v.l.n.r: meester Zandstra; Jinke Postma;???; Jacobje Boelens; Aaltje 
Boonstra; Johanna Zijnstra; Dirkje Keuning; Aafke J. Sijtsema en Juffrouw van der Sluis. 
2de rij van boven: Aafke van G. Sijtsema; Harmke Mulder; Aukje Keuning; Marie Walda; 
Betje Dijkstra; Sjoukje Sijtsema; Trijntje de Vries; Pietje Mulder; ??? en Meester Stoker. 
3de rij van boven: Tjalling Keuning; Geert de Vries; Fokke Dijkstra; Lambert Postma; 
???; Douwe Rozema; Marten Duursma; ???; Willem Sijtsema en Berend Duursma. 
Onderste rij: Jan Mulder; ???; ???; H Dijkstra; Walda; Sipke Rozema; Aafke A. 
Sijtsema; Dirkje G. Sijtsema; ??? en Meine Boonstra.  
 
Uit Duurswoude gingen ze ook allemaal naar één school, niet terug bij af, maar leve de 
vooruitgang in saamhorigheid. 
De foto heb ik gekregen van Jan Stoker.                                               
 
Durk.  

 
Nieuws van de Handwerkgroep in het Wâldhûs 

 
Na anderhalf jaar Corona willen we proberen om één keer in de maand bij  
elkaar te komen. De eerste zal dan zijn op donderdag 9 september om half 10. 
Om even bij te praten met een bakje koffie en wat lekkers. 
We hopen dat er wat nieuwe gezichten bij komen. 
 
Inlichtingen kunnen jullie krijgen van  
Janke Jongsma, tel.: 0516-481495 en  
Froukje Pera, tel.: 0516-481992 
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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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Werkgroep Leefbaarheid en Monomestvergisting 
Wijnjewoude van start 

 
Op 16 augustus 2021 vond de eerste bijeenkomst van de werkgroep Leefbaarheid en 
monomestvergisting plaats. In de Bân van mei 2021 is al eerder bekendgemaakt dat de 
gemeente aan de Buurtverenigingen uit het landelijk gebied heeft gevraagd om mee te 
werken aan de vorming van deze werkgroep. De deelnemers van de werkgroep krijgen 
ondersteuning van onafhankelijke adviseurs van KNHM. 
 
De buurtverenigingen vinden de instelling van de werkgroep een goed voorstel, maar ze 
gaan zelf geen standpunten innemen over mestvergisting. Om deel te nemen hoef je 
niet persé lid te zijn van een buurtvereniging. De buurtverenigingen zijn wel bereid om 
bijeenkomsten te organiseren voor de werkgroep om de bevindingen met de bewoners 
te bespreken. Op dit moment bestaat de werkgroep uit 4 personen; uit Weinterp, Klein 
Groningen, Merkebuorren-Oost en de Trambrêge. Naast deze bewoners, nemen ook 
drie personen van de energie coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) deel. 
 
In de werkgroep van 16 augustus is vooral geïnventariseerd welke varianten van 
monomestvergisting de werkgroep onder de loep neemt, zoals centraal, decentraal en 
op het individuele boerenbedrijf. De werkgroep kijkt met een kritische blik naar alle 
mogelijke vormen van overlast en buigt zich over de voor- en nadelen van de 
verschillende varianten. Mocht je meer willen weten over de werkgroep, leg dan contact 
met Arjen Bosch van KNMH: arjen.bosch@home.nl, of met Tjerk Sinnema van WEN: 
TjerkSinnema@hotmail.com.   
                                          
Arjen Bosch                                                       
 

Speelgoed – Boeken – Kerstmarkt 
  
6 november van 13.00 uur – 16.00 uur.  
Locatie: het Trefpunt, Merkebuorren 34 (naast de Gereformeerde kerk) 
  
Heeft u voor ons (tweedehands) speelgoed, boeken of kerstspullen die nog in goede 
staat zijn?  
Deze kunnen worden ingeleverd op: 
Maandag 25 oktober van 19.00 uur – 20.00 uur 
Dinsdag 26 oktober van 19.00 uur – 20.00 uur 
Op Meester Geertswei 19 (eventueel in overleg op een ander tijdstip mogelijk,  
tel.: 06-12512783). 
  
De opbrengt van deze markt is voor stichting jarige job (zie www.stichtingjarigejob.nl) 
Vind je het leuk om mee te helpen? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons in de week 
van 1 november willen helpen met het sorteren, klaarzetten van de spullen en op 
zaterdag 6 november willen helpen met de verkoop en het opruimen van de spullen. 
Opgeven kan voor 23 oktober op één van onderstaande nummers: 
Ypie Dijkstra, tel.: 06-41751708 
Elizabeth Offenga, tel.: 06-12512783 
  
Tot ziens op 6 november in het Trefpunt! 
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Cursus: "Nee, voor mannen" 
 
Bij het opruimen kwam ik boekjes met allerlei cursusaanbod tegen. Van Spaans op 
vakantie tot koken voor studenten etc etc. Al die cursussen liggen nu natuurlijk al 2 jaar 
stil. De zaaltjes in dorpshuizen en wijkcentra blijven leeg. Mensen kunnen dus niks 
leren. 
Dat hele cursusaanbod overziend, viel er een kwartje. Het kwartje dat viel betreft de 
vraag waarom er niet geluisterd wordt naar de omwonenden van Klein Groningen. Zij 
verzetten zich al langere tijd tegen de komst van een mestvergister. Maar de gemeente 
en initiatiefnemer WEN lijken niet te luisteren. Terwijl de heer de Kroon, voorzitter van 
WEN, ook altijd heeft gezegd: "Als de omwonenden het niet willen, komt er geen 
mestvergister".  
Waarom zetten gemeente en WEN dan wel door en verkondigen zij zelfs dat 
omwonenden geen bezwaar hebben? Dat zou volgens hen de uitslag van een 
onderzoek zijn. Omwonenden daarentegen geven aan dat dit niet de uitkomst is van dat 
onderzoek. Vanwaar dan dat WEN en wethouders iets anders zeggen te begrijpen? 
Wat ik mij bedacht is het volgende. De wethouders en de WEN, verantwoordelijken voor 
de mestvergister (gebroeders De Kroon) zijn mannen. Deze heren hebben de cursus 
"Nee, voor mannen" nog niet gevolgd. Dus begrijpen zij daardoor niet wat het woord nee 
betekent.  
Doel van deze cursus is dat mannen (veelal met groot ego) leren dat als een dame nee 
zegt op een vraag, bijvoorbeeld of zij met hem wilt dansen, dit betekent dat zij dat niet 
wil. Dat het dan ook niet ja is als de heer zegt zal je geen zeer doen, want ik doe mijn 
klompen en mijn sokken uit. In de cursus wordt op passend niveau uitgelegd dat nee, 
betekent nee. Dat de dame daarmee aan de heer meldt dat zij iets niet wil. 
Daarom zou het goed zijn als de betrokken heren deze cursus zouden volgen. Zodat zij 
kunnen begrijpen dat de omwonenden in de rol van de dame zijn en WEN/de 
wethouders die van de heer. Waarmee de heren dan ook de betekenis van de nee in dit 
geval kunnen begrijpen.  
Ga ervan uit dat betrokkenen niet het voorbeeld willen zijn van dat kleine groepje 
"heren" die ook na de cursus "Nee, voor mannen" de nee van een dame niet willen 
begrijpen. Dus de heer de Kroon als voorzitter van WEN de gedane belofte zal nakomen 
en de omwonenden niet opgescheept worden met een mestvergister achter in de tuin. 
Want een man een man, een woord een woord. 
 
Ontvangen van een omwonende en geplaatst door de Westkant 
Namens, 
Edwin Stegeman, Ronnie Stoker, Carla Romkes, Jan de Vries en Tsjikke Miedema 
 
 

Duofietsen in Wijnjewoude 
 

Samen met z’n twee, ga je mee? 
Iets voor jou? 
Ook eens mee? 
Bel naar Kom erbij 06-37552518 of mail naar duofiets@wijnjewoude.net 
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Elke dag na de Men's Hatha les heb ik een pijnvrije rugdag! – cursist bij Men's Hatha 

 
Mag ik twee lessen per week volgen? Dit is zo goed voor mijn lichaam! – aldus twee 

cursisten bij Men's Hatha en Yoga met Margriet  
 
Na de vakantie zijn de groepen gestart met een nieuwe reeks van 10 yogalessen. De 
groepen zitten bijna allemaal vol en de cursisten zijn enthousiast. Ook al is de serie 
begonnen, je kunt op elk moment aanhaken of een introductieles voor €10,- bijwonen. 
Mail of stuur een appje naar info@studiovrijzicht.nl 
 
Groetjes Margriet Sijtsema-Tolsma 
Studiovrijzicht.nl/margriet  
Tel.: 06-43542644 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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Save the date 9 oktober                         
Swingelfeest! 

Van 20.00 tot nacht 

 
Met een goochelaar en DJ Appie 

Binnenkort meer info online en in de volgende Bân 
 

Vorig jaar kon helaas het heropeningsfeest niet doorgaan. Dit is het moment om weer 
samen te komen. Nieuwsgierig naar het resultaat van de verbouwing? Neem je 

buurman of buurvrouw mee want het is voor het hele dorp. Neem plek in de loungehoek, 
aan de stamtafel of ga met de voetjes van de vloer met DJ Appie. 

 
Dorpsagenda 

 
 
September 
8 Dorpssteunpunt 10.00-12.00 uur 
9 Handwerkgroep in het Wâldhûs, aanvang 9.30 uur 
16 Klaverjassen in de Swingel om 13.30 uur 
18 Brengpunt Groenafval Ureterp, 9.00 - 13.00 uur 
22 Dorpssteunpunt 10.00-12.00 uur 
22 Open avond Buurtsuper 
23 Officiële opening Buurtsuper 
30 Klaverjassen in de Swingel om 13.30 uur 
 
 
Oktober 
1 Schutjassen in de ODV kantine, aanvang 20.00 uur 
6 Rommelmarkt op het Evenemententerrein, van 14.00 – 18.00 uur 
6 Dorpssteunpunt 10.00-12.00 uur 
9 Swingelfeest, vanaf 20.00 uur 
14 Klaverjassen in de Swingel om 13.30 uur 
20 Dorpssteunpunt 10.00-12.00 uur 
25/26 Inbreng speelgoed, boeken en kerstspullen, tussen 19.00 en 20.00 uur  
 Mr. Geertswei 19 
28 Klaverjassen in de Swingel om 13.30 uur 
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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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Kerkdiensten 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
September 

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

 12 9.30 uur Weinterp Ds. F.J.K. van Santen, Leusden-Zuid 
 13.45 uur Duurswoude Dhr D. Vos, Oostwold 

19 9.30 uur Weinterp Dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde, Start 
Winterwerk 

 13.45 uur Duurswoude Ds. F. Pierik, Drachten 
26 9.30 uur Weinterp Ds. G. van den Berg, Grafhorst 

 13.45 uur Duurswoude Ds. W. van der Wind, Vlagtwedde 
 
Oktober 

3 9.30 uur Weinterp Ds. G. van den Berg, Onstwedde, Israël Zondag 
 13.45 uur Weinterp Ds. H.C. Marchand, Groningen 

 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
September 
5 9:30 uur Da. H.J. Wouda, Zuidhorn  
12 9:30 uur Ds. H. Engelsma Heilig Avondmaal 
19 9:30 uur Ds. H. Engelsma. Startzondag 
26                9.30 uur       Ds. J.C. Overeem, Stiens  
    

 
Oktober 
3 9:30 uur Ds. H. Engelsma Israëlzondag 
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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




