
                            22   1144 22        00jjaa 22  aa     rr rrgg eeaa bbnn mmgg  ee    vv      ooNN nn  rr   ..       226611  

ddee  BBâânn
oov r d Wal

ib
jn

s
j

p
e

r
w

o
o

d 
u

s
d

k
e

jilednaaM

 
 

 

GRATIS VERBRUIKSMONITOR

 

VOOR WIJNJEWOUDSTERS

 
             

nu de prijzen de pan uit rijzen, bespaar je met de gratis EARN-E

 
 

 

De EARN-E

 

energiemonitor helpt je op een leuke manier om het verbruik van gas en stroom te

 

verminderen.

 

Goed voor het milieu, je portemonnee

 

en het dorp: Win-win!

 
 
 
 

Wat is de EARN-E?

    

EARN-E is

 

een app waarmee je op je telefoon 
onmiddellijk kunt zien hoeveel gas en stroom

 

je 
verbruikt. Realtime!

 

Hoeveel verbruikt een douche-
beurt, een kop

 

thee zetten of gamen? EARN-E geeft 
antwoord. Je ziet

 

ook de prijs van wat je verbruikt. 
En

 

heb je

 

zonnepanelen, dan zie je ook wat je terug

 

levert.

 
 

Je moet wel een 
slimme meter

 

hebben, want de

 

app werkt met een

 

apparaatje

 

dat je

 

in je meter hangt. 

 
 

De EARN-E app 

 

maakt je bewust

 

van je verbruik. 

 

Als jij en je buren

 

de app beide op de 

 

telefoon hebben, leg ze dan eens naast elkaar en je 
zult zien: je kunt veel van elkaar leren.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratis voor Wijnjewoudsters

 

Bij voldoende deelnemers

 
kan WEN ook volgen hoe 

het verbruik zich op dorpsniveau ontwikkelt.
 

Zo 
kunnen we zien of we met elkaar de gestelde doelen 
halen.

  
 

Voor hen die hun verbruiksgegevens willen delen 
voor analyse doeleinden is het EARN-E pakket mét 
vierjarig abonnement ter waarde van 70 euro 

kosteloos beschikbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe kom ik aan de EARN-E?

 

Dat gaat heel eenvoudig. 

 

Schrijf je in op www.earn-e.com/wijnjewoude

 

en

 

geef

 

toestemming voor het delen van je gegevens. Je 
krijgt dan een

 

berichtje wanneer je het

 

gratis

 

pakketje

 

kunt afhalen bij drukkerij Pool. Voor 
sommige types slimme meters heb je nog een 
adapter nodig. Ook die krijg je gratis. 

 
 

Hang het
 

apparaatje in je slimme meter, installeer de
 

app en ga
 

direct aan de slag.
 

 
 

  iets voor jou? Kijk voor meer info op  
www.wen.frl/earn-e 



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

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

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

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

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

HM Haarmode Wijnjewoude

Een afspraak maken doet u telefonische:

0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Openingstijden:

    Ma.   13:00 – 17:30

    Di.    8:30 – 12:00 13:00 – 17:30

    Wo.     13:00 – 20:00

    Do.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Vr.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Za.      Gesloten

Pedicure- en manuele praktijk

Alma van der Meulen

Medisch pedicure
Manuele therapie
Voetreflexologie
Ook bij u thuis

Behandeling volgens afspraak
0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36
9241 GL  Wijnjewoude

Kinderen/jongeren met een beperking!!

- tijdelijk verblijf

- logeerhuis

- dagopvang

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

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

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

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

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

Op werkdagen open  
van 8:30 uur tot 12:00 uur 
van 13:00 tot 17:00 uur
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Van de redactie 
 
 
Redactie "de Bân" 
Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 
Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 
Lammert Bouma, Petersburg 25 tel: 48 14 57 
Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 
Gerda Westerhof, Merkebuorren 14  
 
 
Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. 
 
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 4 december 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 27 november om 18.00 
uur. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. 
 
Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 
Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij:  
Lammert Bouma: e-mail: lammertbouma@gmail.com 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Er ligt weer een goedgevuld dorpsblad voor u klaar met weer een ouderwets volle 
agenda. Toch ligt nog steeds dat vervelende coronavirus op de loer om alle mooie 
toekomstige dorpsactiviteiten te dwarsbomen. Laten we hopen, dat we door nog steeds 
wat afstand van elkaar te houden het virus geen hernieuwde kans bieden. 
 
Het komt wel uit dat met de herstart van de buurtsuper weer meer dorpsnieuwtjes 
uitgewisseld worden. Zo hoor je de geruchten over appartementen op de hoek van de 
Mounleane en mogelijk zelfs in de niet meer in gebruik zijnde school het Twaspan?? 
 
Voor de winkel en het dorpsgebeuren zou het kunnen betekenen, “hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd”’. 
 
Veel leesplezier gewenst. 
De redactie                                                           
 
_____________________________________________________________ 
Voorwaarden plaatsen artikel in de Bân 
1. Bij het plaatsen van fotomateriaal in de Bân is de inzender verantwoordelijk voor het checken van het auteursrecht, 

eventuele schendingsclaims worden verhaald op de inzender. 
2. Ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de inzender. 
3. De redactie behoudt zich het recht voor om te selecteren en redigeren wat geplaatst wordt. 
4. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde kopij. 
5. Plaatsing van stukken houdt niet in dat de redactie de daarin weergegeven zienswijze onderschrijft.  

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“Nije dakjes op 

it Wâldhûs” 
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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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Bestuurszaken 
Na afloop van het komende 
bestuursjaar neemt Theo van Linde 
afscheid van het bestuur van PB. Dit 
betekent dat de functie van voorzitter 
opnieuw ingevuld moet worden. Hier is 
de afgelopen tijd aan gewerkt, met 
resultaat. Wij zijn enorm blij dat Tineke 
Dreijer aan deze functie invulling wil 
geven. Het bestuur is unaniem 
enthousiast en ook Tineke heeft er zin 
in. De komende maanden zal Theo 
Tineke inwerken in de functie van 
voorzitter zodat er bij de officiële 
overdracht een soepele overgang zal 
plaatsvinden. 
 
Verkeer 
Samen met aanwonenden onderzoekt 
PB de mogelijkheden voor snelheids-
beperking op de Opperhaudmare. 
Hiervoor is veel contact met de 
gemeente. Een eerste stap die 
genomen wordt, is het uitvoeren van 
metingen. Niet alleen snelheid wordt 
gemeten, ook de verkeersstromen 
worden in kaart gebracht. Vanaf de 
N381 zou het verkeer via Donkerbroek 
naar Waskemeer moeten en via 
Oosterwolde naar Haulerwijk.  
Tegelijk kijkt PB ook naar snelheids-
beperkende maatregelen door het dorp, 
op de Mounleane vanaf de 
Merkebuorren en vanaf de N381 richting 
Hemrik. Hiervoor is door PB een aantal 
voorzetten gedaan. De gemeente komt 
hier binnenkort met een reactie op, we 
houden je op de hoogte! 
In 2022 wordt de Merkebuorren 
herstraat vanaf het dorp tot de 
aansluiting bij Ald Duerswâld. Dit stuk 
zal worden herstraat in het zogenaamde 
visgraatverband. Dit is een geluidsarme 
manier van straten, waardoor er straks 
minder geluidsoverlast voor de 

aanwonenden is. Ook de brug aan de 
Mounleane zal in de komende jaren 
worden vernieuwd. 
 
Samen met PB Bakkeveen hebben wij 
het initiatief genomen voor de 
vernieuwing van de recreatieve 
fietspaden. Zo zal dit jaar ongeveer 400 
meter fietspad vanaf Ald Duerswâld 
worden vernieuwd in beton. Voor dit 
project werken beide PB’s samen met 
de gemeente, provincie, Staatsbos-
beheer en Natuurmonumenten. Alle 
partijen zien de noodzaak en hebben 
goede wil, maar zoals het zo vaak gaat 
spelen budgetten een belangrijke rol. 
We hebben goede hoop op een mooie 
verbetering!  
 
Al met al lopen er dus veel zaken. Wij 
hopen dat wij samen met de betrokken 
partijen snel deze lopende zaken 
concreet kunnen uitvoeren. Hiervan 
houden we je uiteraard op de hoogte. 
 
Buurtsuper Manjefiek 
We zien dat de Buurtsuper druk bezocht 
wordt. Steeds meer zie je de winkel zich 
ontwikkelen tot het middelpunt van het 
dorp. Inwoners ontmoeten elkaar, de 
laatste roddels en nieuwtjes worden 
gedeeld en goedgevulde tassen 
verlaten het pand. Of het waar is weten 
we niet, maar er is een legende dat er 
mensen zijn die meerdere keren per dag 
naar de winkel gaan. 
Als PB zijn wij in ieder geval nog steeds 
ontzettend blij, trots en dankbaar dat de 
winkel is teruggekeerd in ons dorp. Het 
team van Buurtsuper Manjefiek verdient 
een compliment voor hoe zij aan het 
werk zijn. Er zijn misschien wat 
opstartproblemen geweest, maar een 
goede basis voor een mooie toekomst 
lijkt gelegd. Wat vaststaat is dat er door 
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een groep vrijwilligers en investeerders 
jarenlang hard is gewerkt om te komen 
waar we nu zijn. 
Wij hebben een mooie winkel in ons 
dorp gekregen die door enthousiaste 
mensen wordt gerund. Iedereen heeft 
andere verwachtingen en wensen en 
het zal moeilijk zijn om daar allemaal 
aan te voldoen. Het is aan alle inwoners 
van ons dorp om te zorgen dat de 
winkel er blijft. Niet alleen door 
boodschappen te doen, maar ook door 
jouw opmerkingen te delen met Joël en 
zijn team. Zij hebben al aangegeven 
hiervoor open te staan, hoe mooi is dat! 

Heb je tips over wat er anders kan? Mis 
je iets in de winkel? Of heb je een 
compliment? Deel het met hen die er 
wat mee kunnen. Alleen zo zorgen wij 
dat Buurtsuper Manjefiek zich kan 
blijven ontwikkelen tot kloppend hart van 
ons dorp. 

Brengpunt Groenafval Ureterp 
Op 13 en 20 november kun je je 
tuinafval van 09:00 – 13:00 uur brengen 
naar het Brengpunt Groenafval 
(Mounleane 12, Ureterp).  

 
               

Geef de pen door 
 
Allereerst wil ik Inge de Vries bedanken voor de Pen. 

Ik ben Anneke De Haan en ben 36 jaar oud en woon samen met mijn 
man Meindert (34) en onze 2 kinderen Fardau (7) en Jimke (4) op de 
Meester Geertswei 33, waar we alweer bijna 11 jaar met veel plezier wonen. 

Mijn man komt oorspronkelijk uit 
Kortehemmen waar hij bijna zijn hele 
leven heeft gewoond. 

Ik kom uit Drachten waar ik een groot 
gedeelte van mijn leven heb gewoond 
en nog vrij veel te vinden ben in verband 
met mijn werk in de bloemenwinkel wat 
ik erg leuk vind om te doen. 

Van jongs af aan ben ik al met bloemen 
en planten in de weer, heb als 
vakantiebaantje zelfs een aantal jaren 
bij een bloemkwekerij gewerkt in Smilde 
en ben al gauw als weekendbaantje in 
de bloemenwinkel terecht gekomen. Ik 
heb in Leeuwarden de opleiding voor 
bloemist gevolgd en afgerond. Later de 
overstap naar Zwolle gemaakt om daar 
verder voor bloemist door te leren. 

En nu ben ik toe aan een volgende stap 
in mijn leven om mijn eigen winkeltje te 

beginnen. Wat ik inmiddels gedaan heb 
en wat jullie misschien al weten, is dat ik 
een winkeltje aan huis heb, dat FOAR 
DY Wonen en Meer heet, een klein leuk 
en gezellig cadeau, woon en lifestyle 
winkeltje. Wat weer een hele uitdaging 
is voor mij. En ik hoop dat ik er in de 
toekomst mijn volledige baan van 
kan/mag maken. 

Het winkeltje is gevestigd achter ons 
huis in het tuinhuis achter in de tuin. Bij 
de weg heb ik ook wat spulletjes staan 
met een bord waar de openingstijden op 
staan. Dit wordt ook wel op de website, 
facebook en Instagram geplaatst. De 
tijden kunnen per week soms iets 
verschillen, in verband met de kinderen 
die dan weer naar zwemles etc. moeten. 
Kom gerust een keer langs. 

En dan mag ik de pen doorgeven. En de pen gaat deze keer naar Frank Roijienga 
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WEN Stap voor Stap 
 
 
De schaarste op de gasmarkt en de 
torenhoge prijzen maken de noodzaak 
van een groen en betaalbaar alternatief 
voor het verwarmen van onze huizen 
zonneklaar. We putten de aarde uit, 
stoten te veel CO2 uit en zijn té 
afhankelijk geworden. En dat terwijl de 
groene oplossing gewoon in ons dorp 
ligt en we die in eigen hand kunnen 
nemen. Hoe duidelijk wil je het hebben.  
 
Bij haar oprichting in 2015 was de 
droom van WEN:  
“We zijn niet meer afhankelijk van 
commerciële energiepartijen en 
kunnen allemaal (zowel eigenaars als 
huurders) voordelig in eigen 
energiebehoefte voorzien.”  
 
De Proeftuin geeft ons dat extra zetje 
om nu een draai te maken. Bewust 
minder gas gebruiken, 40% is prima 
haalbaar, en het benodigde groene gas 
zelf produceren uit de mest van eigen 
koeien. Met z’n allen kunnen we ervoor 
zorgen dat ons dorp aardgasvrij wordt. 
 
Slim energie besparen met gratis 
EARN-E monitor 
Heb je een slimme meter dan kan 
EARN-E, de realtime energiemonitor je 
goed inzicht geven in je verbruik en 
kosten. Je ziet direct op je telefoon of pc 
hoeveel gas en stroom je op dat 
moment gebruikt en wat je met je 
zonnepanelen terug levert. Zo leer je 
bijvoorbeeld wat er gebeurt als je korter 
doucht of een apparaat uit zet. Dat 
inzicht helpt als je wilt besparen. Het is 
ook leuk om jouw verbruik met bijv. je 
buren te vergelijken zodat je er beide 
van kunt leren.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Meten is weten 
Om te kunnen volgen of we met elkaar 
als dorp op het goede spoor zitten naar 
energie neutraal kan EARN-E ook van  
grote betekenis zijn. Daarom stelt WEN, 
in samenwerking met gemeente 
Opsterland, de EARN-E monitor met 
vierjarig abonnement kosteloos 
beschikbaar aan alle Wijnjewoudsters 
die hun verbruiksgegevens voor de 
proeftuin willen delen voor analyse 
doeleinden. Tijdens de ALV op 10 
november kun je kennismaken met de 
voordelen van EARN-E. Meer info vind 
je op de achterpagina van deze Bân en 
op www.wen.frl/earn-e 
 
Openbare Ledenvergadering 10 
november 
Deze avond staat vooral in het teken 
van besluitvorming over de 
exploitatievorm van de zonneweide. 
Daarnaast kijken we met elkaar terug op 
het eerste half jaar van de Proeftuin en 
word je uitgebreid geïnformeerd over de 
voordelen van de gratis energiemonitor 
EARN-E.  
Ook staat de jaarrekening op de agenda 
en het afscheid van penningmeester 
Jaap Laanstra. In zijn plaats stelt het 
bestuur voor Sietse Hospes te 
benoemen.  
De agenda vind je elders in deze Bân 
en op www.wen.frl/agenda/alv. WEN- 
leden ontvangen de stukken in hun 
mailbox. Kijk voor de zekerheid ook in je 
spam. 
De ALV wordt gehouden op woensdag 
10 november in MFC De Swingel, 
aanvang 20.00 uur. Iedere 
belangstellende is van harte welkom 
met coronatoegangsbewijs.  
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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

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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Extra subsidie voor hybride 
warmtepomp vanaf 2022 
Veel inwoners overwegen de aanschaf 
van een hybride warmtepomp. Dat is 
heel slim omdat je daarmee flink op je 
gasverbruik kunt besparen. En nu is er 
nog een extra voordeel: het 
subsidiebedrag voor (hybride) 
warmtepompen wordt per 2022 
aanzienlijk verhoogd. Hou wen.frl in de 
gaten voor nieuws. 
En vraag je je af of het geluid van de 
warmtepomp storend is? Je kunt het 
met eigen oren komen beluisteren. Een 
mailtje naar info@wen.frl dan maken we 
een afspraak met je. 
 
Huurders en de Stimuleringsregeling  
Een groep huurders van Elkien is met 
ondersteuning van WEN in actie 
gekomen om de isolatie van hun 
woningen versneld gerealiseerd te 
krijgen via de stimuleringsbijdrage (zie 
het filmpje Stimuleringsregeling op 
Omrop Fryslân, op onze site). 
En met de bewoners van het Wâldhûs 
zijn inmiddels afspraken vastgelegd 
waarbij de bijdrage wordt besteed aan 
zonnepanelen op de gerenoveerde 
woningen. Zo zie je dat initiatief vanuit 
de huurders echt impact heeft.  
Ook voor andere verhuurders blijkt de 
stimuleringsregeling als stimulans te 
werken. Inmiddels worden er meer 
afspraken voor energiemaatregelen 
gemaakt tussen huurders, verhuurders 
en WEN. 
 
Samen maken we Wijnjewoude 
Energie Neutraal 
Er zijn al ruim 160 aanvragen voor een 
Stimuleringsbijdrage verwerkt. 
Ondertussen is duidelijker 
gecommuniceerd dat een maatregel 
eerst aangevraagd moet worden 
voordat deze wordt uitgevoerd. We 
willen namelijk graag met iedereen in 
gesprek om te komen tot de meest 
effectieve maatregel. Je kunt de 

stimuleringsbijdrage immers maar één 
keer uitgeven. Ook benadrukken we dat 
maatregelen om gas te besparen meer 
impact hebben en veel sneller uit 
kunnen dan bijvoorbeeld zonnepanelen. 
Ook al omdat daar aanzienlijke extra 
subsidies voor beschikbaar zijn.  
Dus praat er over en inspireer elkaar om 
te besparen en de waardebon te 
gebruiken. Zo doen we het in 
Wijnjewoude samen en dat onderscheid 
ons. Niet van bovenaf maar van 
onderop. 
 
Waardebon kwijt? 
Als je de waardebon van € 2.000 om 
energie te besparen niet meer kunt 
vinden is dat geen enkel probleem. Je 
kunt gewoon een aanvraag doen. Kijk 
op http://www.wen.frl/www.wen.frl voor 
het aanvraagformulier of mail naar 
besparen@wen.frl  
 
Vind je dat WEN jouw steun verdient, 
meld je aan als lid op www.wen.frl. Maar 
liefst 310 huishoudens zijn al lid van 
onze energie-coöperatie. 
 
Sa! Politiek Café over energietransitie 
Onlangs ging Arend Waninge van Sa! in 
gesprek met gemeenteraadsleden en 
vertegenwoordigers van 
energiecoöperaties over de 
Opsterlandse energie-ambities. 
Voorzitter Pieter de Kroon 
vertegenwoordigde WEN. Het filmpje is 
te zien op www.sa24.nl/politiek-cafe-
over-energietransitie 
 
Zendmast T-mobile 
Het heeft even geduurd, maar na 
overleg met Klein Groningen en de ALV 
in begin 2020, is nu de zendmast van T-
mobile geplaatst bij het Energiepark. 
Goed voor het telefonisch bereik én een 
stabiele bron van inkomsten voor het 
noodzakelijke onderhoud aan het 
energiepark. 
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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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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering WEN 
woensdag 10 november 2021 om 20.00 uur in MFC De Swingel 

 
De Ledenvergadering is openbaar toegankelijk met coronapas. 
 

AGENDA  
*bijlagen op www.wen.frl/agenda/alv 

1. Opening en mededelingen 
2. Bestuurszaken 

a. Notulen ALV 15 maart 2021* 
b. Jaarrekening 2020*  
c. Bestuurswissel; Penningmeester Jaap Laanstra treedt af. Het bestuur stelt 

voor Sietze Hospes te benoemen in de ontstane vacature.   
 Sietze stelt zich voor: Ik woon aan de Tjalling Harkeswei nummer 92. Alweer 
25 jaar geleden gestart met het bedrijf Cadix (www.cadix.nl). Nu 25 jaar later 
komt er meer tijd beschikbaar voor andere activiteiten. De inzet van WEN 
voor Wijnjewoude heb ik altijd met belangstelling gevolgd. 
 Op de vraag van WEN om als bestuurslid actief te worden voor WEN heb ik 
dan ook positief geantwoord. 

3. Updates: 
Voortgang Proeftuin Aardgasvrije Wijken; evaluatie eerste halfjaar*  

- Algemeen 
- Besparen  
- Groengas   

4. Zonneweide; voortgang exploitatievorm ter besluitvorming*   
Toelichting: Alles staat klaar om te beginnen met de bouw! WEN heeft 
nagegaan wat er allemaal nodig is om een zonneweide te bouwen en te 
exploiteren. Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat dit zoveel kennis en 
expertise vraagt, dat hier een professionele partij voor ingeschakeld moet 
worden. Met alleen vrijwilligers een dergelijk groot project uitvoeren is niet 
verantwoord. WEN heeft in Soleila een partner gevonden, die samen met 
ons de zonneweide wil realiseren. Zij doen al het werk en delen met WEN 
de verantwoordelijkheid en de winst. Aan de ALV wordt gevraagd de 
samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.   

5. Rondvraag 
6. PAUZE 
7. Meten is weten; besparen met gratis EARN-E energiemonitor* 

Toelichting: Realtime inzicht in je energiegebruik helpt optimaal grip te 
krijgen op kosten en verbruik. Voor Wijnjewoude is inzicht in de 
ontwikkelingen op dorpsniveau belangrijk om na te gaan of we met elkaar op 
het goede spoor zitten naar energieneutraal. Daarom stellen WEN en 
gemeente Opsterland de EARN-E energiemonitor gratis beschikbaar aan 
inwoners van Proeftuin Wijnjewoude. Vanavond leren we de EARN-E 
monitor kennen en als je je telefoon bij je hebt kun je hem zelfs ter plekke 
bestellen. Meer info op www.wen.frl/earn-e 

8. Sluiting 
 
Bestuur WEN 
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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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Prikbord 
 
 

Dankbetuiging 
Langs deze weg willen wij iedereen 
hartelijk bedanken voor de vele kaarten 
en belangstelling die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn 
lieve man, onze lieve papa en trotse opa  

Berend Joustra 
 
Het heeft ons erg goed gedaan.  
 
Hartelijke groet, 
Willy Joustra, kinderen en kleinkinderen 
 

 
Te koop 
Wijnjewâldster wâldbeantsjes 
€4.50 per pond 
Tel.: 0516-481868 
 

 
Tige tank !!! 
Dank voor de vele reacties, telefoontjes, 
apps, bezoekjes en zoveel kaarten met 
fijne woorden en teksten, die we kregen 
en nog steeds ontvangen. 
 
Hartverwarmend, heel hartelijk dank. 
Het herstel kost tijd, maar er gloort weer 
licht aan de horizon. 
Evert Hielkema en familie 

 
 
 
Verhuisbericht 
Sinds oktober ben ik verhuisd. 
Mijn nieuwe adres is: 
De Hoorn  
Nachtegaalstraat 2 
9363 GB Marum 
Afdeling 1B 
Kamer 130 
  
Hierbij zeg ik al mijn plaatselijke 
lidmaatschappen/ abonnementen op. 
  
Feikje Geertsma- de Kroon 
It Wâldhûs 
Te Nijenhuiswei 107 
 
 
 
Attenties te koop 
Op zoek naar een leuke (kerst)attentie? 
Denk eens aan kalfsvlees. In pakketten 
of los op voorraad en voor kerst o.a. een 
rollade op bestelling.  
Of ga voor een handgemaakte snijplank 
van douglas hout (kan voorzien worden 
van persoonlijke tekst), tekstborden, 
fruitsappen of diverse soorten thee 
Kom eens langs of neem contact met 
me op. 
Anne-lys Herder 
Weinterp 78 
tel.: 06-30774601 

 
 
 

Vrienden van de Swingel 
 
De incasso van de donatie 2021 voor Vrienden van de Swingel zal rond 15 november 
2021 plaatsvinden. 
Ben je nog geen Vriend van de Swingel maar draag je het mfc wel een warm hart toe, 
geef dit even door aan Klaske: 06-22413771 of mail naar klaskdedv48@gmail.com.  
 
Bestuur de Swingel  
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                                Pepernoten en pakjes 
 
 
 
 
Ook dit jaar gaat Present zich inzetten voor die kinderen die weinig of geen pakjes 
krijgen. Onze ervaring is blij verraste kinderen die er niet op rekenden iets te krijgen 
op 5 december. 
De pepernoten zijn alweer te koop, dus hoogtijd om deze actie weer op te starten. 
 
Wilt u voor een gezin die het financieel moeilijk heeft een pakket verzorgen? 
Meld u dan aan via de mail bij mathilde.krijgsheld@presentzuidoostfriesland.nl of 
app: 06-3000 8106, uiterlijk vrijdag 12 november. 
 
Wat verwachten we van een pakket? 
Het gaat voornamelijk om gezinnen met kinderen in de leeftijd van de basisschool. 
Die kinderen gunnen we een pakje van ongeveer 
€15,-. 
En voor vader en/of moeder en jongere en/of 
oudere broers/zussen een aardigheidje. Zo is er 
een pakje voor iedereen. 
U kunt het pakket aanvullen met nog iets lekkers 
voor iedereen (pepernoten, chocoladeletter of iets 
dergelijks). Wees creatief!  
 
U kunt aangeven voor hoeveel kinderen u maximaal iets kunt/wilt betekenen. 
Geen tijd om een pakket te maken? Een gift mag ook! NL67RABO0110441400 t.n.v. 
Stichting Present Zuidoost Friesland. Vermeld hierbij Sintactie. 
 
Gerard Hoekstra (coördinator) 
Tel.: 06 51 61 71 63 

  
 

 

Nieuwe voorganger 

 
Na het vertrek van voorganger Michel van Heijningen naar Alblasserdam is de 
Hervormde Gemeente op zoek gegaan naar een opvolger. Deze zoektocht is 
voorspoedig verlopen. Na een vacaturetijd van slechts twee maanden wordt op zondag 
7 november de heer L.J. Blees door zijn voorganger bevestigd tot ouderling-kerkelijk 
werker en zal hij tevens intrede doen. De heer Blees was voorheen werkzaam in de 
gereformeerde kerken van Driezum/Wâlterswâld en Munnekezijl. De dienst van 
bevestiging en intrede wordt gehouden in de kerk van Weinterp en begint om 13.45 uur. 
 
Jacob Kruidenier 
scriba Hervormde Gemeente Wijnjewoude 
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Sinterklaasintocht 2021 
 
Zaterdag 20 november komt Sinterklaas in Wijnjewoude aan. Sinterklaas zal dit jaar 
aankomen bij het Wâldhûs om 10.00 uur. Graag verzamelen op de parkeerplaats. We 
lopen daarna in optocht over de Merkebuorren richting school de Sinnewizer. Het feest 
van Sinterklaas zal dit jaar op het schoolplein plaatsvinden.  

 
Het thema voor deze intocht is 
Cowboys en Indianen. Het zou leuk 
zijn als iedereen weer verkleed 
komt en misschien kun je een 
mooie indianentooi knutselen??  
Het is ook leuk om een totempaal te 
maken en die bij je deur te zetten. 
De pieten kunnen die mooie 
creaties van jullie bewonderen als 
ze 20 november langs jullie deur 
komen! 
 
Hopelijk hebben jullie er al zin in en we kunnen niet wachten tot 20 november!  
 
Ook dit jaar zal er weer een kleurplatenwedstrijd gehouden worden. De kleurplaten kun 
je ongeveer rond 8 november ophalen en inleveren bij school, Bakkerij Van der Molen of 
bij Supermarkt Manjefiek. 
Inleveren graag voor 19 november.  
 
De Sinterklaascommissie Wijnjewoude 
 
 

Filmhuis Wijnjewoude 
 

We nodigen jullie graag uit voor de filmavond op: 
zaterdag 27 november 2021 aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
Mfc de Swingel, Mr. Geertswei 4 in Wijnjewoude. 
Entree € 5,00 p.p. 
 
Wil je info over welke film er draait? 
Meld je dan aan voor de mailinglist? Doe dit dan direct, dan zorgen wij dat je 
geïnformeerd wordt over de filmdata en welke films er worden gedraaid en hoe je 
zitplaatsen kunt reserveren. 
Opgeven voor de mailinglist en reserveren doe je door een mail te sturen naar 
filmhuiswijnjewoude@gmail.com. 
Heb je geen mail en wel belangstelling voor het filmprogramma, neem dan contact op 
via 0516 - 481271. 
 
Dit is een initiatief van Dorpssteunpunt Wijnjewoude  
met steun van het bestuur van MFC de Swingel. 
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Dorpsfeest Wijnjewoude 
 

Hallo dorpsgenoten, 
 
Even een bericht vanuit het Dorpsfeest 
bestuur…  
 
De tijden rondom het Corona virus zijn nog 
steeds onzeker en wij weten daarom 
natuurlijk niet wat er met de maatregelen 
gaat gebeuren in de komende tijd. Voor nu 
gaan wij ervan uit dat we aankomend jaar, 
in juni 2022, weer een dorpsfeest met z’n allen kunnen vieren en achter de schermen 
zijn we daarom ook bezig met verschillende voorbereidingen voor dit feest.  
 
In deze voorbereidingen zijn we onder andere bezig met het organiseren van de 
versierde wagens voor het aankomend feest. Samen willen we hier graag weer een 
mooie optocht van maken. Het thema volgt later… 
 
Alweer even geleden hebben er twee nieuwe bestuursleden zich aan ons team 
toegevoegd. Graag heten we Falko Weckend en Nancy Mast welkom in het Dorpsfeest 
bestuur. Daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe leden voor in het bestuur. Weet je 
iemand of lijkt het jezelf iets, dan horen we dit graag! 
 
Groeten, 
het Dorpsfeest bestuur 
 

Klaverjassen in de Swingel 
 

Uitslag 30 sept. bovenste 5    Uitslag 14 okt. bovenste 5 
1. Klaske Visser  3922   1. Anke Posthumus  4355 
2. Afke Bouma  3883   2. Rene Seefat    4017 
3. Jan Posthumus  3668   3. Klaasje v.d.Woude  3891 
4. Jelle Bergsma  3602   4. Jan Beekhuizen  3740 
5. Abe Visser   3522   5. Jelle Bergsma  3703 
 
Uitslag 28 okt. bovenste 5: 
1. Anke Posthumus  4544 
2. Aalsen Postma  4030 
3. Klaasje v.d.Woude  3908 
4. Albert Kuilman        3856 
5. Hinke Taekema  3756  
 
Volgende datums: 
11 en 25 november 
9 en 23 december 
Aanvang 13.30 uur. 
Bij verhindering graag afmelden!!! Jelle Bergsma, tel.: 0516-481007 
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Doe mee met MEN'S HATHA of 

HATHA YOGA met Margriet 
 
Begin november start ik met een nieuwe lessenreeks Hatha yoga en Men's Hatha. Wil jij 
meedoen met een proefles, dit is altijd mogelijk. Bel of app Margriet 06-43542644.  
Zie voor meer informatie studiovrijzicht.nl/margriet 
 
Men's Hatha 
Het ideale moment om aan te haken. De Men's Hatha lessen waar we deze zomer mee 
zijn gestart worden goed bezocht. Meer flexibiliteit, betere ademhaling, sterker lichaam, 
de reden om mee te doen aan Men's Hatha is divers. We hebben een leuke groep op de 
donderdagavond en hierbij de uitnodiging om 1 les te proberen of je direct in te schrijven 
voor een reeks van 10 lessen.  
 
Hatha yoga  
Daarnaast hebben wij ook onze 'standaard' Hatha yogalessen op maandagochtend, 
dinsdagavond en donderdagavond. Deze lessen zitten al behoorlijk vol, maar soms is er 
nog een plekje vrij. Wil jij eens ervaren wat Hatha Yoga met je doet? Meld je dan aan 
door te appen of je online in te schrijven via studiovrijzicht.nl//margriet 

  
 
 

Verkoping handwerkgroep van het Wâldhûs! 
 
Op 18 november willen we graag een verkoping houden van onze zelfgemaakte spullen. 
Wegens de verbouwing dit keer niet in het Wâldhûs maar in de Swingel  
's middags vanaf 13.30 tot 17.00 uur. 
Het is wel onder voorbehoud vanwege de corona maatregelen. U kunt het natuurlijk ook 
bij ons bestellen: voor de vogels onder andere vogeltaarten, kransen of voor een 
herfststukjes of kerststukjes enz...... 
 
Te bestellen bij: 
Janke Jongsma, tel.: 0516-481495  
Froukje Pera, tel.: 0516-481992  
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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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Achteromwinkeltje Mr. Geertswei 1 
 

Naast ons huis (het oude groene kruisgebouw) en voor kapsalon HM-haarmode staat 
een klein wit hokje. Het is een nagemaakt TBC-huisje van voor de Tweede 
Wereldoorlog. TBC (tuberculose) was één van de meest voorkomende ziekten. Het was 
gevaarlijk en zeer besmettelijk. De ziekte was slecht te behandelen. De enige remedie 
in die tijd was goede voeding, frisse lucht en veel rust. De zieke werd verplaatst naar 
een tbc-huisje, een klein houten huisje met veel glas en grote deuren, die altijd open 
stonden. De zieke lag dag en nacht, zomer en winter in zijn kleine huisje, dat kon 
maanden, maar ook jaren duren. Eén keer per dag kwam de zuster langs voor de 
medische verzorging en de familie deed de rest. Je kon zo’n huisje kopen, maar ze 
konden ook (als bouwpakket) worden geleend bij de groene kruisvereniging. 
 
In ons TBC-huisje staan tweedehands spullen. Je mag gratis meenemen waar je blij van 
wordt. Ik word er namelijk blij van dat goede, leuke spullen opnieuw worden gebruikt, 
door een nieuwe eigenaar, die er opnieuw blij van wordt. 
 
Neem eens een kijkje in ons klein wit ‘Achteromwinkeltje’ 
 
 
 
 

't Haarhuus 
 
Mijn naam is Janien Hielkema, geboren en getogen in Wijnjewoude. 
Na jaren als haarstylist in dienstverband gewerkt te hebben, ben ik sinds kort voor 
mezelf begonnen! Onder de naam: ' t Haarhuus.  
Gevestigd aan huis, op Welfingstrjitte 35. 
 
Ik leer graag bij, zo blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op haargebied. 
Zo kun je ook bij mij terecht voor de behandeling krullen knippen.  
Voor vragen en/of het maken van een afspraak kun je 
mij bereiken op tel.: 06-1392645. 
Social media kanalen: Facebook en Instagram.  
 
Iedereen is welkom! 
Openingstijden; 
Maandag:          9.00-14.00 uur    18.30-21.00 uur 
Dinsdag:            9.00-14.00 uur 
Woensdag:        9.00-12.00 uur    13.30-16.00 uur 
Donderdag:       9.00-14.00 uur 
Vrijdag:              9.00-14.00 uur 
   
Graag tot gauw, 
Groetjes Janien 
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Even voorstellen 
 

 
Rosita Haisma - Groen is redelijk nieuw in deze omgeving en is 
hier in 2013 komen wonen op de prachtige locatie in 
Wijnjewoude. Zij had voorheen 8 jaar lang een praktijk in het 
centrum van Obdam (Noord-Holland) samen met haar moeder. 
 
Deze accupunctuurpraktijk was van 2005 tot 2013, helaas is 
mijn moeder inmiddels overleden in 2017. Mijn wereld stortte 
helemaal in toen mijn man een heel ernstig ongeluk kreeg, 
omdat zijn familie/ vrienden allemaal in Friesland woonde, zijn 
wij verhuisd. Wij konden op dat moment alle steun van de 

familie en vrienden wel gebruiken, nu gaat het gelukkig weer veel beter en heb ik naast 
mijn praktijk ‘Down to Earth Wijnjewoude’ in Friesland ook weer een locatie in Obdam 
voor 1 dag in de week.  
 
Verpleegkundige 
“Vanaf mijn 11de heb ik 15 jaar in Nieuw-Zeeland gewoond, ik heb daar eerst een 
opleiding gevolgd voor verpleegkundige en gewerkt in verschillende ziekenhuizen. In 
1995 zijn wij weer teruggekomen, het grote voordeel is dat ik hierdoor als basis al veel 
van het menselijk lichaam afweet.” 
 
Accupunctuur 
“Accupunctuur is een deel van de Chinese Geneeskunde, maar daarnaast geef ik ook 
massages en leefstijladviezen. Dit kan ik doen omdat ik naast mijn Accupunctuur- 
opleiding de studies voor voedingsdeskundige en orthomoleculaire adviseur heb 
gedaan. Ik weet dat het één vaak veel met het ander te maken heeft en dan is het fijn 
dat je precies weet waar het over gaat.” 
“In 2004 heb ik stage gelopen in Beijing China, dit op 4 verschillende afdelingen en 
daarnaast les mogen krijgen van professoren aan de universiteit van Beijing.” 
 
Wie kan je helpen? 
“Het is echt heel breed, zo komen er mensen onder andere met chronische pijnklachten, 
menstruatieklachten, rugpijn, slaapproblemen, hooikoorts, huidklachten, darmklachten 
en bedplassen voor kinderen maar ook geestelijke problemen met bijvoorbeeld stress of 
burn-out. Ik los dit op met accupunctuur in combinatie met leefstijl- en voedingsadvies. 
Het aantal behandelingen ligt er zeker aan hoe iemand erop reageert, de een is er 
gevoeliger voor dan de andere. Maar het fijne is dat ik iedereen van zijn probleem af kan 
helpen of het veel minder kan maken. Wat ook wel heel bijzonder is, is dat ik vrouwen 
kan helpen die moeite hebben om zwanger te worden, ik kan door een behandeling het 
lichaam ontvankelijker maken voor een zwangerschap. In principe zijn alle vrouwen 
welkom die klachten hebben met hun hormoonhuishouding van PCOS tot 
overgangsklachten. 
Het is een geweldig beroep, zo dankbaar om te doen.  
 
Rosita Haisma-Groen                                      
Biskopsreed 7 
9241WR Wijnjewoude 

E: info@downtoearthwijnjewoude.nl 
T: 06-57075107 
www.downtoearthwijnjewoude.nl
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Schaken doet iets met je …. 

 
De lokale schaakclub voor Bakkeveen en de wijde omgeving is begin 
oktober eindelijk weer van start gegaan. Na een lange pauze vanwege de 
Corona-pandemie kunnen schakers uit de wijde omgeving weer terecht 
om hun favoriete spel te beoefenen. Nu daadwerkelijk weer eens tegenover een echte 
tegenstander in plaats van achter een computerscherm. Ondanks het feit dat ‘on-line’ 
schaken enorm aan populariteit heeft gewonnen blijft het spelletje toch leuker in een 
echte setting. 

 
Dit jaar speelt de SC Bakkeveen iedere woensdagavond 
vanaf 20.00 uur in verenigingsgebouw de Driehoek in 
Wijnjewoude. Het ledenaantal is ook dit jaar gelukkig iets 
toegenomen, niet alleen uit Bakkeveen maar ook uit de 
buurtgemeentes. De club is met maar liefst 4 teams zeer 
goed vertegenwoordigd in de Friese 
clubkampioenschappen en de eerste wedstrijden zijn 
inmiddels alweer gespeeld. Ook de interne competitie is een 
paar rondes oud en de strijdlust en enthousiasme van de 
schakers is alsof er nooit Corona is geweest. Op zo’n avond 
verlies je je al snel in gepeins over de beste strategie of 
tactisch plan. En na de partij volgen de discussies over hoe 
het beter had gekund… schaken doet iets met je! 
 

 
Wie zich ook eens wil meten met andere schakers… u bent natuurlijk van harte welkom. 
Loop gewoon eens binnen op de woensdagavond of stuur een mailtje naar 
info@schaakclub-bakkeveen.nl 

 
 

  
 
De winterwandeltocht wordt gehouden op zaterdag 29 januari 2022. Vorig jaar kon deze 
wandeltocht door corona niet doorgaan, we hopen dat het nu wel lukt. 
 
Wandelaars kunnen inschrijven voor drie wandeltochten: 10, 15 en 25 km. Er wordt 
gestart vanuit de ODV-kantine. Het zijn prachtige routes door de bosrijke en mooie 
omgeving van Wijnjewoude. 
 
In een volgende Bân wordt u nader geïnformeerd over de starttijden. Deelname is op 
eigen risico en ook nu geldt weer dat we ons moeten houden aan de dan geldende 
corona-maatregelen. 
 
VVV Wijnjewoude 
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Lichtjesavond: samen onze geliefden gedenken 
 
Op zaterdagavond 30 oktober mochten we weer samen komen op het sfeervol verlichte 
kerkhof in Weinterp om onze geliefden te gedenken. Velen hebben, ondanks dat het zo 
nu en dan wat regende, van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.  
 
Marten Jakobs heette iederéén welkom, waarna Marco Tadema het toepasselijke lied 
‘Als er nooit meer een morgen zou zijn’ van Marco Borsato zong. In het inleidende 
woord gaf ds. Engelsma aan dat je jaren later nog weet wat voor weer het was toen je 
aan het graf van een dierbare stond. Vervolgens las hij een gedicht voor van Marinus 
van den Berg. Daarna zong Marco het prachtige lied van Stef Bos ‘door de wind’. 
Door de wind 
door de regen 
dwars door alles heen. 
Door de storm, al zit alles me tegen, 
door jou ben ik nooit alleen. 
 
Ik voel je naast me, als ik ’s nachts op straat wil vergeten  
wat in mijn ogen staat geschreven. 
Je moest eens weten, 
en ik wil me verliezen in de roes van een winnaar. 
En ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen: door de wind…. 
 
Vervolgens werden de aanwezigen uitgenodigd om een kaars te halen en op het graf 
van hun geliefde te plaatsen. In het midden van de begraafplaats stond een groot wit 
hart met daarop een prachtige stijlvolle bloemschikking, verzorgd door Griet van der 
Wier. Op dit hart konden lichtjes geplaatst worden voor dierbaren die elders waren 
begraven of bijgezet.  
 

 
De kerk was open en men kon even naar binnen lopen en luisteren naar orgelmuziek 
van Klaske Miedema. Ondanks de vlagen wind, waardoor sommige kaarsjes opnieuw 
ontstoken moesten worden, verschenen er steeds meer lichtpuntjes op de 
begraafplaats.  
Vorig jaar kon de lichtjesavond door de coronamaatregelen niet worden gehouden. Fijn, 
dat het dit jaar weer mogelijk was. Hartelijk dank aan allen die aan deze sfeervolle 
avond, in wat voor vorm dan ook, een bijdrage hebben geleverd.  
 
Het bestuur van ‘Eert de Doden 
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Twinkel je mee? 
 

Koop/bestel een boek Roodspook Twinkel voor 10 euro (of meer) per stuk 
De opbrengst gaat volledig naar Stichting Bootvluchteling. 
 
In 2014 brachten Jacqueline Verhoef en ik het boek Roodspook Twinkel uit in eigen 
beheer. Sindsdien heeft Twinkel heel wat enthousiaste lezers bereikt. Er ligt nu nog een 
voorraadje boeken in onze schuur. Ook voor die boeken willen we graag een goede 
bestemming.  
We kregen eerder reacties: wat een prachtig, sprookjesachtig boek! Geschikt als 
kraamcadeautje, cadeau voor iedereen van 5 tot 100, kerstpakket, … 
 

Roodspook Twinkel gaat op zoek  
naar een plek om te wonen,  
een plaats om thuis te zijn ... 

 
Er zijn – in Nederland en daarbuiten - zóveel mensen op zoek naar een plek om te 
wonen, een plaats om thuis te zijn ... 
Daarom willen we de resterende Twinkels graag verkopen ten bate van een organisatie 
die zich inzet voor zulke mensen. Onze dorpsgenoot Geert van der Veen berichtte de 
afgelopen jaren over zijn ervaringen als vrijwilliger op Lesbos. Mede daarom kozen we 
ervoor om de opbrengst van deze verkoop toe te zeggen aan Stichting Bootvluchteling.  
 
Stichting Bootvluchteling is een organisatie van voornamelijk vrijwilligers, die voor 
vluchtelingen op Lesbos 24/7 paraat zijn voor noodzakelijke voorzieningen, met name 
medisch. Eerder verzorgde Stichting Bootvluchteling ook onderwijs, maar dat is sinds de 
coronacrisis niet meer mogelijk.  
 
Bestellen: stuur een e-mail naar baukjekoolhaas@soelaes.nl of app Baukje op 06- 
24129520. Laat weten hoeveel boeken je wilt en hoeveel je daarvoor gaat betalen (liefst 
minimaal 10 euro per boek, maar minder kan ook als je niet zoveel kunt missen).  
We hopen dat we over een poosje een mooi bedrag kunnen overmaken aan Stichting 
Bootvluchteling .  
 
Baukje Koolhaas 
 

Dorpssteunpunt Wijnjewoude 
 

In ons dorp zijn we wel gewend om hand en spandiensten aan onze buren te verlenen, 
een hond uitlaten of wat klusjes om en rond het huis doen. 
Maar hulp vragen is soms best moeilijk, dan zijn wij er voor u. Wij kunnen u dan in 
contact brengen met iemand die u kan helpen. 
Er zijn vast wel mensen die graag een ander helpen, dus bel een van ons op 
onderstaande nummers:  
 
Joop Witlox  06-10805561 Grietzen van der Woude 06-20655998 
Appie de Haan 0516- 481978 Martje Seefat       0516- 481271 
Alie Blaauwbroek 0516- 481307  
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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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Mindfulness – Heartfulness –  
Dancefulness – Stillness 

 
 
Aanbod en agenda van lessen, workshops en trainingen is te vinden op mijn nieuwe 
website! www.joycederozario.nl 
 
Wil je dit jaar nog dansen? Dat kan op zondagochtenden 21 november en 19 
december! 
Heb je meer behoefte aan stilte? Er zijn nog twee stiltedagen gepland op zaterdagen  
27 november en 18 december! 
De serie mindfulness yoga en de mindfulness & compassie trainingen zijn halverwege, 
nieuwe startdata in januari 2022. 
 
Kijk voor meer informatie op de site, mail naar joyderoza@gmail.com of  
bel (06) 15321015. 
 
Van harte welkom in Studio Vrijzicht!  
joYce de rozario 
 

Nieuws van de Swingel 
 
Graag zou ik schrijven dat de Coronaperikelen voorbij of onder controle waren, en dat 
we bij de Swingel weer op volle kracht vooruit kunnen. Helaas, is dat op dit moment niet 
zo. Welke ontwikkelingen gaan we tegemoet en met welke maatregelen krijgen we weer 
van doen. Als u deze Bân leest zal er al meer duidelijk zijn. 
Echter, angst is een slechte raadgever, dus we gaan voorlopig uit van een min of meer 
normale situatie. Het is weer lekker druk in de Swingel en de meeste activiteiten draaien 
weer op volle kracht. 
Volgt u vooral de Swingelagenda op https://wijnjewoude.net/de-swingel/agenda/ 
 
Afgelopen maand hadden we een heel fijn Swingelfeest. Gezien de reacties van de 
bezoekers verdient en krijgt dit nog een vervolg dit seizoen. 
 
Vanaf volgende week zal elke vrijdagavond de Swingel weer gastheer/-vrouw zijn voor 
iedereen die gewoon gezellig met anderen even bij elkaar wil komen. Zie hiervoor een 
andere bijdrage in deze Bân. 
 
Het aantal deelnemers aan fitness-in-de-Swingel stijgt nog steeds. Steeds meer 
dorpsgenoten kiezen voor beweging als onderdeel van een gezonde leefstijl. 
 
Op zondag 15 december 2021 om 16.00 uur zal een kerstconcert plaats vinden van 
Roon Staal. Kaarten kunnen worden gekocht op: https://roonstaal.com/home.html 
 
Alex van der Meer 
St. dorpshuis Wijnjewoude 
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Werkgroep Kom erbij 
 

Kom, ga je mee, dan gaan we de herfst omhelzen. 
 
Week van de ontmoeting 
Omtinkers, vrijwilligers van De Zonnebloem en andere vrijwilligers van Kom erbij, 
hebben in deze week (4 t/m 10 oktober) allerlei dorpsgenoten verrast met een taartje en 
een praatje. De reacties over en weer, waren geweldig. Zo waardevol dat we dit voor 
elkaar kunnen doen! Laten we dit vaker doen!! 
 
Afspraak met Skoalle De Sinnewizer 
Gelukkig mochten we binnen komen in onze vernieuwde SamenSchool om data vast te 
leggen voor de jeugdige activiteiten samen met onze Kom erbij gasten. De groepen 1, 3, 
5 en 7 worden dit schooljaar betrokken bij een dergelijke activiteit. 
13 oktober verwelkomden wij 5 enthousiaste (heel oude en iets minder oude) 
voorleessters en de kleuters van groep 1 van juf Lucie. Het werd een leuk half uurtje 
voorlezen, plaatjes kijken en praatjes maken, afgewisseld door een paar lekkernijen. 
In de rij terug naar school, kregen de kids een kleurplaatplaat mee, daar aangekomen 
was het tijd voor buiten spelen. 
 
Kruidenochtend d.d. 15 november 
Hoe kunnen kruiden de dagelijkse maaltijd opfleuren of hoe kunnen kruiden zorgen voor 
een mooie nacht? 
Kom luisteren en beleven onder het genot van koffie met iets lekkers. 
Na de pauze zijn er de spelletjes. 
 
Creatief met alles wat onze eigen natuur ons biedt  
Een kruiwagen vol met takken en andere herfstkleurige 
schoonheden die de zomer ons bood, werden verdeeld 
over vele tafels. Aangevuld met kaarsjes, bindtouw, 
bindijzer in verschillende kleuren, punaises en 
snoeischaren, konden we aan de slag. 
Indrukwekkend welke creaties tevoorschijn kwamen. 
Marjan, Marion en Anja, bedankt dat jullie dit mogelijk 
maakten. 
 
Vanaf 80? Welnee!! 
Wie denkt dat De Swingel vol zit met 80plussers die 3de maandagochtend in de maand, 
heeft het helemaal mis. 
Kom gerust langs, ook al ben je nog een jonge bloem. En trouwe gasten………kijk eens 
om je heen, De Swingel heeft achter de prachtige schuifwand nog een ruimte die dienst 
kan doen als we te weinig plek hebben. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kerstlunch op maandag 20 december 2021 van 11 uur tot 14 uur, Kosten: € 5,-- 
OPGEVEN VOOR 10 DECEMBER BIJ Alie, 0516-481307 of Lydia, 06-37552518 appen 
kan ook, of tijdens de kruidenochtend, maandag 15 november. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In de herfst krijgt de twijfel gelijk. De wereld vergaat een beetje, om het eens te 
proberen. 

Simon Carmiggelt 
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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 0516-481307 of Lydia 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! 
Onderweg treffen we u graag. En….vertel het door! 
 
Namens Kom erbij, 
Lydia Huisman. 
 
 
 
 

Vrijdagavond Swingelavond 
 
Zin om te borrelen, een spel te spelen, aan de bar te hangen of te gamen? Het is 
allemaal mogelijk in de Swingel. Graag zouden we de vrijdagavond een standaard open 
inloop willen geven. Een avond waarin we elkaar kunnen ontmoeten, voor jong en oud. 
We onderzoeken de game mogelijkheden en dus ook voor jongeren is er achter de 
schuifwand mogelijkheid om samen te gamen.  
 
• In de Taveerne kun je komen biljarten, 

darten of spellen spelen. Schuif aan en doe 
mee! 

• Er liggen meerdere spellen bij de 
loungehoek ter gebruik. Denk aan 
klaverjassen, schaken, rummikub, 30 
seconds, yatzee, qwixx, clever, take five, 
hints. 

• Samen gamen achter de schuifwand behoort 
ook tot de mogelijkheden. 

• En uiteraard staat Jolien voor ons klaar om 
ons te bedienen voor een drankje of lekker 
hapje. De keuken is open en zelfs een snackavond behoort tot de mogelijkheden.   

 
Vanaf nu dus elke vrijdagavond Swingel Open vanaf 19.30 uur. Graag zien we je 
tegemoet. 
Groeten Swingel in Actie 
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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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World Servants Wijnjewoude 
 
Afgelopen zomer was het zover. Na bijna twee jaar actievoeren zijn 
we afgereisd naar ons project in Geldermalsen. Hoewel Myanmar er 
dit jaar voor ons niet in zat, hebben we ook in Nederland tien 
onvergetelijke dagen vol bouwen, activiteiten en waardevolle 
ervaringen beleefd. Graag willen we iedereen bedanken die op een of 
andere manier meegeholpen heeft aan ons project in Geldermalsen! 
 
Na ontdekt te hebben hoeveel impact ook een project zo dicht bij huis 
kan hebben, hebben Myrthe, Anouk en Duco besloten om 
aankomende zomer opnieuw mee te gaan naar een World Servants project. Ditmaal 
naar De Glind, een jeugddorp in de provincie Gelderland, waar ruim 120 
uithuisgeplaatste kinderen de kans krijgen op te kunnen groeien in een van de 
gezinshuizen. Hier gaan we enkele faciliteiten in het dorp opknappen en hopen we door 
verschillende activiteiten met de kinderen en jongeren uit het dorp te doen weer 
eenzelfde impact achter te kunnen laten.  
 
Daarvoor hebben we alweer een leuke actie staan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lijkt het jou ook leuk om een keer mee op project te gaan? Op 
zondagavond 14 november organiseren we een voorlichtingsavond vanuit World 
Servants. Het begint om 19:30 uur in het Trefpunt in Wijnjewoude. 
Om op de hoogte te blijven van ons laatste nieuws, kunt u een kijkje nemen op onze 
facebook pagina World Servants Wijnjewoude of onze actiepagina geef.ws/wijnjewoude 
 
Hopelijk tot 14 of 20 november! 
 
World Servants Wijnjewoude 
 

 
 
 
 

Op zaterdag 20 november organiseren we in samenwerking met Hotel-Restaurant 
De Stripe: 

EEN STAMPPOTBUFFET 
 

• Het buffet begint om 17.00 uur in De Swingel in Wijnjewoude;   
• Kosten zijn €12,50 voor volwassenen en €8,00 voor kinderen t/m 12 jaar;  
• Opgave kan tot 13 november via geef.ws/stampppotbuffet of door te                              

bellen met 06-55052048; 
• Wacht niet te lang want VOL=VOL!  
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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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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 

Vorige week met mijn vrouw, op zondagmiddag, eventjes over de Duurswouderheide 
gefietst. Al snel viel het oog op de gevallen tamme kastanjes en we konden het dan ook 
niet laten een paar handen vol in de broekzakken te proppen. De volgende dag hebben 
we hier, in combinatie met pompoen en spinazie, een heerlijke ovenschotel van 
gemaakt. Een superlekker en gezond gerecht en ook nog eens biologisch, lokaal, 
vegetarisch en duurzaam. 
 
 
KASTANJES MET POMPOEN EN SPINAZIE 
1 theelepel harissa  
(een rode saus die gemaakt is van onder meer pepers, 
tomaat, komijn, koriander en knoflook), te koop in de 
plaatselijke supermarkt.  
1 klein handje geraspte Parmezaanse kaas 
400 à 500 gram kleine oranje bio pompoen 
2 handjes tamme kastanjes (uit de bolster maar nog wel in 
de bruine schil) 
Scheutje olijfolie 
Scheutje ongezoete slagroom 
2 teentjes knoflook, gepeld en fijngehakt 
1 ui, gepeld en fijngehakt 
700 gram verse spinazie 
 
Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Snijd de kastanjes bovenaan kruiselings in. 
Snijd de pompoen met schil in plakken en leg deze samen met de kastanjes op een 
ovenplaat. 
Schenk er een beetje olijfolie over en breng op smaak met peper en zout.  
Plaats ongeveer 30 minuten in de oven, totdat de kastanjes open staan en de 
pompoen zacht en goudbruin is. 
Ondertussen zet je een ovenbestendige pan op het vuur en fruit hierin met een 
beetje olie de knoflook en ui aan. 
Schep de spinazie erdoor en roerbak totdat alle spinazie erin past en net geslonken 
is. 
Schep de harissa erdoor en schenk vervolgens een beetje room bij de spinazie en 
laat zachtjes tot de gewenste dikte inkoken. 
Haal de ovenplaat uit de oven en laat de pompoen en kastanjes een beetje afkoelen.  
Breng de spinazie op smaak met peper en zout. 
Pel de kastanjes terwijl ze nog warm zijn, aangezien dit het makkelijkst gaat. 
Verdeel de plakken pompoen samen met de kastanjes over de spinazie en strooi de 
kaas erover. Schenk eventueel nog een klein beetje lekkere olijfolie over de schaal 
en plaats deze nog voor ongeveer vijf minuten in de oven totdat de kaas gesmolten 
is. 
 
            
Siebo 
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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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Buurtsuper Manjefiek, een maand na  
de opening … 

 
De dagen vliegen voorbij en de winkel is inmiddels het levendig middelpunt van 
Wijnjewoude. Wat is er in deze weken veel gebeurd! En wat zijn we blij dat we deze 
stap hebben gezet. 
Nog maar vijf weken geleden was het feest en ging de winkel open. De aanloop naar de 
opening was natuurlijk erg druk en vroeg veel voorbereiding. Maar wat kijken we met 
een rijk gevoel terug op die dagen. 
 
In de eerste volle week kregen we onze 
eerste uitdaging: een storing in het 
distributiecentrum maakte dat we vrijwel 
geen producten geleverd kregen. 
Daardoor moesten we tot onze grote 
spijt veel te vaak 'nee' verkopen en 
bleven veel schappen leeg. Dat bedenk 
je als startende supermarktondernemer 
toch niet… 
Gelukkig kwam de levering langzaam 
weer op gang, maar er waren nog wel 
veel fouten. Te veel van het ene, te 
weinig van het andere en een overvol 
magazijn met producten die nog weer 
terug moesten.  
Maar, wat mooi is het dan om te ervaren 
dat de klanten meeleven, ons niet in de 
steek laten en blijven komen voor hun 
dagelijkse boodschappen.  
 
De week erop een tweede test: de 
koeling voor het vlees bleek te heet te 
worden en niet meer te koelen. Gelukkig 
hebben we grote voorraadkoelingen 
waar de voorraad goed op temperatuur 
blijft. Maar dat wil je natuurlijk niet… de 
koeling leeg waardoor de klant niet even 
rustig kan uitzoeken en kiezen. Ook 
hierbij bleek alweer de trouw en het 
begrip van onze klanten. Heel fijn, heel 
hartelijk dank voor uw vertrouwen! 
 
Nu, na een maand, zien we dat de 
winkel de vorm krijgt zoals wij die voor 
ogen hebben. Binnen en buiten spreken 
de mensen elkaar en praten even bij. 
Even horen hoe het is en ervaringen 
met de nieuwe winkel uitwisselen. We 

horen dat het dorp gewoon drukker is 
geworden. 
We zijn blij met de fleurige 
bloemenhoek, direct bij de ingang. De 
slijterij is altijd open, maar wel even op 
verzoek. En vraag gerust om wat u 
graag zou zien in de schappen. 
Natuurlijk doen we er zoveel mogelijk 
aan om voor ieder de gewenste 
producten op voorraad te hebben. Dat 
zal niet altijd lukken. Maar bestellen 
kunnen we het normaal gesproken wel. 
We horen graag wat u gebruikt en 
terugziet in de winkel. Ons doel is u een 
zo compleet mogelijk assortiment te 
bieden. 
 
Kortom, wij kijken terug op een maand 
waarin veel is gebeurd, waarin wij zijn 
gegroeid in onze winkel en erg blij zijn 
met het enthousiasme dat we 
terugkrijgen van onze klanten.  
Op Wijnjewoude.net, 
buurtsupermanjefiek.nl, Facebook en 
Instagram houden we u zo goed 
mogelijk op de hoogte van 
ontwikkelingen. Deze week leest u daar 
bijvoorbeeld dat we met spoed op zoek 
zijn naar uitbreiding voor ons team van 
vakkenvullers. Want, we groeien en 
hebben (nu al) extra mensen nodig. Is 
dat niet een mooie start? 
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In de toekomst zal er nog meer 
bedrijvigheid rondom de supermarkt 
zijn. In het nieuwe jaar zal de 
bezorgservice van start gaan. 
Daarnaast staat de 
horecagelegenheid inclusief 
buitenterras op de planning. Het 
bruisend hart van Wijnjewoude is 
terug! 
 
Hartelijke groet en tot ziens in de 
winkel,  
Joël, Andrea en Stefan Basta 
 

                                                               Foto is gemaakt door Marianne Hulsbergen
 
 
 

Kinderopvang Buitenleven 
 
 
Peutergroep  

 
Bij de peutergroep zijn we de afgelopen weken actief bezig 
geweest met het thema ‘In de Herfst’. We zingen liedjes over de herfst, maken een spin 
in een web, rijgen bladeren en maken een start met het knutselen van een lampion. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

BSO 
 
Bij de BSO zijn we momenteel ook bezig om te ontdekken met het thema ‘Herfst’. We 
knutselen onder andere spinnen in een web en met koffiefilters maken we vrolijke uilen. 
Samen maken we met elkaar pompoensoep, proeven hiervan en buiten gaan we op 
zoek naar paddenstoelen. 
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www.dejongautos.net

APK Onderhoud  Occasions .

Tolleane 12

9241 WH Wijnjewoude

0643997171

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

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

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

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

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

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:
Woondecoratie

Cadeaus
Bloemschikworkshop

Bruid's/Rouw bloemwerk

Anneke de Haan
Meester Geertswei 33
9241 GK Wijnewoude

06 41038082
www.foardywm.nl

Voor openingstijden kijk op de website.
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Buitenleven 
 
Bij de kinderopvang hebben we de afgelopen weken veel ontdekkingen gedaan. We zijn 
in groepjes naar het maïsveld van de boerderij geweest om maïskolven te zoeken. Deze 
hebben we meegenomen naar Buitenleven om samen mee te onderzoeken. Met deze 
maïskolven hebben we verschillende activiteiten gedaan. Ondertussen zijn we onlangs 
begonnen met het thema ‘Puur Natuur, in de Herfst’. We hebben in de omgeving van 
de boerderij al mooie herfstschatten gevonden en met elkaar bewonderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dreumessen experimenteren met metalen materiaal. Hoe voelt 
het materiaal? De spullen kunnen in- en uit elkaar. Ook maken 
ze een geluid als ze tegen elkaar worden getikt. Als ik in het 
schaaltje kijk, wie zie ik dan? 
 
 

 
 
 
 
 
 
We bekijken op de babygroep het boek: Milo ziet de wereld 
in zwart-wit. Ook een pasgeboren baby ziet de wereld veel in 
zwart-wit. Daarom houden baby’s van zwart-wit patronen. 
Hoe sterker het contrast, hoe beter ze het zien. 
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  Volleybalvereniging DWS 

Beste Volleybalvriend

Trainingstijden
Maandag:  Jeugd en Dames 2 19:00 uur - 20:30 uur 

Dames 1 20:30 uur - 22:00 uur 
Dinsdag : Recreanten 19:30 uur - 20:45 uur

Heren  1 20:45 uur - 22:00 uur

Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen.

Wedstrijdschema

02-11 20:45  D.W.S. HS 1 - ODS HS 2 M.F.C. de Swingel

04-11 19:15 Oer’t Net MA 1 - D.W.S.MA 1 Dokkum 
20:15 D.W.S DS 1 - Dovo/Hujades DS 2 M.F.C. de Swingel

08-11 19:15 D.W.S. MA 1 - vc Buitenpost MA 1 M.F.C. de Swingel

11-11 19:00 D.W.S. HS 1 - D.F.S. HS 1 M.F.C. de Swingel
20:15 D.W.S. DS 2 - BSV DS 1 M.F.C. de Swingel
21:00 VC Drachten DS 3 - D.W.S DS 1 Sportcentrum Drachten

18-11 19:00 vc Buitenpost MA 1 - D.W.S.MA 1 Buitenpost
20:15 D.W.S DS 1 - s.v. Oerterp DS 4 M.F.C. de Swingel
20:30 D.F.S. HS 1 - D.W.S. HS 1 Burgum
21:00 Triumphera DS 3 - D.W.S. DS 2 Kollum

25-11 19:00 V.C.S. DS 1 - D.W.S. DS 1 Surhuisterveen
19:00 D.W.S. MA 1 - Oer’t Net MA 1 M.F.C. de Swingel
20:15 D.W.S. DS 2 - v.v. D.S.O. DS 4 M.F.C. de Swingel
21:00 HWHO HS 1 - D.W.S. HS 1 Sportcentrum Drachten

02-12 19:00 D.W.S. HS 1 - SCS HS 3 M.F.C. de Swingel
20:15 D.W.S DS 1 - Triumphera DS 2 M.F.C. de Swingel

Mededeling(en)
Dan nog even dit: Competitiespeler, houdt de Nevobo-
website / app in de gaten voor eventuele wedstrijdwijzigingen!

Het bestuur
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Glasvezelcampagne voor Wijnjewoude en alle 
dorpen in Opsterland gaat van start 

DELTA Fiber Netwerk start een glasvezelcampagne in alle dorpskernen van Opsterland 
waaronder Wijnjewoude. Bedoeld om heel Opsterland van glasvezel te voorzien. Als  
25% van de inwoners van Wijnjewoude ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een 
glasvezelnetwerk door vóór 2 februari 2021 een abonnement af te sluiten bij één van de 
aangesloten telecomaanbieders, komt er daar glasvezel. 

Allereerst, wat is glasvezel?
Glasvezel is een hele dunne draad van 
glas en maakt het mogelijk data te 
transporteren, met hoge snelheid over 
grote afstanden. Veel meer bestanden 
en veel sneller dan met kabel of ADSL. 
Bij glasvezel is sprake van een unieke 
verbinding tussen twee punten, elke 
gebruiker heeft een eigen 
glasvezelkabel naar de meterkast en 
hoeft die verbinding niet te delen. 
Oorspronkelijk werd glasvezel toegepast 
op hoofdroutes omdat daar de meeste 
capaciteit nodig is. Door de continue 
stijging in verbruik zijn we toe aan de 
laatste fase: het aanleggen van 
glasvezel tot in de meterkast. Met 
glasvezel haal je de modernste 
technologie met een enorme capaciteit 
in huis. Het is bij uitstek geschikt om de 
ontwikkelingen bij te houden. Bovendien 
is een woning beter verkoopbaar, want 
een huis met snel internet is klaar voor 
de toekomst. 

Glasvezel geeft dus verreweg de meest 
stabiele en snelle internetverbinding. 
Doordat er meer slimme apparatuur in 
de huizen komt, we vaker thuiswerken, 
meer series streamen, online gamen, 
maar ook langer thuiswonen, is de 
zekerheid van goed internet voor 
vandaag én morgen nog belangrijker 
geworden. 

Waarom glasvezel voor Opsterland?
Jaap Bosma namens DELTA Fiber 
Netwerk legt uit: “Wij richten ons met de 
glasvezelcampagne op de kleinere 
plaatsen omdat we overtuigd zijn dat 

glasvezel flink bijdraagt aan de 
leefbaarheid in dorpen. Het gaat er ons 
om dat we een open 
glasvezelverbinding krijgen die heel 
Opsterland toekomstbestendig maakt. 
Bijvoorbeeld om de jeugd hier te 
behouden, dat zijn echt de 
grootverbruikers en voor hen is het 
super belangrijk. Het beste internet mag 
niet alleen voorbehouden zijn aan grote 
steden. Wanneer 1 op de 4 
huishoudens ‘ja’ zegt tegen een van de 
glasvezelabonnementen is de 
glasvezelverbinding nu gratis.

We benadrukken ook graag dat het 
glasvezelnetwerk een ‘open netwerk’ is. 
Iedere provider kan zich melden om 
diensten en verschillende 
abonnementsvormen aan te bieden. Zo 
ontstaat er eindelijk een gezonde 
concurrentie. Het vertrouwen in 
daadwerkelijke aanleg is ook groot 
omdat er op dit moment bijvoorbeeld in 
Ooststellingwerf, Fryske Marren en 
Súdwest-Fryslân de schop al in de 
grond is gegaan door DELTA Fiber 
Netwerk medewerkers. De aanleg zou 
dus ook al snel kunnen beginnen. 
Kortom, sneller en stabieler internet, 
meer keuzevrijheid én Wijnjewoude en 
heel Opsterland is, net als iedereen om 
hen heen, klaar voor nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van het 
internet.”

Informatieavond in Ureterp
Gedurende de glasvezelcampagne 
zullen er meerdere momenten 
georganiseerd worden om iedereen 
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persoonlijk te spreken om vragen te 
beantwoorden of te helpen met 
inschrijven. Zo is er een informatieavond 

op dinsdag 23 november vanaf 19:00 in 
M.F.C. De Wier, Ureterp. Hopelijk zien
we je daar.

Wil je nu al meer informatie, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via: gavoorglasvezel.nl.
Of wil je je inzetten als ambassadeur om glasvezel mede mogelijk te maken, neem dan 
contact met Jaap Bosma via jaap.bosma@deltafiber.nl.

Dorpsagenda 
November
3 Dorpssteunpunt 10.00-12.00 uur

4 Feestmiddag met de Zonnebloem, vanaf 13.15 uur in MFC de Wier 
6 
8 

Speelgoed, boeken en kerstmarkt in het Trefpunt van 13.00-16.00 uur 
Bloedafname trombosedienst 

10 Algemene Ledenvergadering WEN, 20.00 uur in de Swingel 
11 Klaverjassen in de Swingel 
13 Bierproefavond, 20,00 uur in de Swingel 
14 Voorlichtingsavond World Servants, 19.30 uur in het Trefpunt 
15 Kom Erbij ‘oma haar kruidentuin’
17 Dorpssteunpunt 10.00-12.00 uur 
18 Verkoping van zelfgemaakte spullen van de Handwerkgroep 13.30-17.00 uur in 

de Swingel 
20 Sinterklaasintocht, 10.00 uur 
20 Stamppotbuffet World Servants, 17.00 uur in de Swingel 
22 Bloedafname trombosedienst 
25 Klaverjassen in de Swingel 
27 Filmavond inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur 

December 
1 Dorpssteunpunt 10.00-12.00 uur 

6 Bloedafname trombosedienst
9 Klaverjassen in de Swingel 
15 Dorpssteunpunt 10.00-12.00 uur 
15 Kerstconcert in de Swingel met Roon Staal, 14.00 uur 

19 Filmmiddag inloop vanaf 13.30, aanvang 14.00 uur 
20 Bloedafname trombosedienst 
20 Kom erbij Kerstlunch, 11.00 uur 
23 Klaverjassen in de Swingel

5 Schutjassen in de ODV kantine, 20.00 uur

3 Schutjassen in de ODV kantine, 20.00 uur

17 Schutjassen in de ODV kantine, 20.00 uur
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
 
November 

4 19.30 uur Weinterp Dhr. L. Blees,Dorkwerd, Dankstond voor gewas en 
arbeid 

7 9.30 uur Duurswoude Ds T.J. Lucas Vriezenveen 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. L. Blees, Dorkwerd, Bevestiging en Intrede 

dhr. L.J. Blees 
 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
November 
3 19:30 uur Ds. J. de Kok. Wilsum Dankdag 
7 9:30 uur Ds. J. Zondag, 

Dedemsvaart 
Zendingszondag 

14 9:30 uur Ds. E. van Gulik, Leek Vierdienst 
21               9.30 uur       Ds. H. Engelsma Laatste zondag kerk.jaar/ Voorber. HA 
28 9.30 uur       Ds. H. Engelsma 1e Advent / Heilig Avondmaal 

 
 

Witte Kerk Hemrik 
 

Op 27 november is er een optreden van Anna Tam in het Witte Kerkje. 
Aanvang 20.00 uur 
Entrée €15.00 
Reserveren verplicht via www.annatam.co.uk 
 
Genomineerd als ‘instrumentalist van het jaar’ 2020 door Fatea magazine. Zangeres en 
multi-instrumentalist Anna Tam brengt haar veelgeprezen solo-debuut album 
‘Anchoress’ van traditionele Britse volksmuziek ten gehore. 
 
Data en tickets via: www.annatam.co.uk 
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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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GRATIS VERBRUIKSMONITOR

 

VOOR WIJNJEWOUDSTERS

 
             

nu de prijzen de pan uit rijzen, bespaar je met de gratis EARN-E

 
 

 

De EARN-E

 

energiemonitor helpt je op een leuke manier om het verbruik van gas en stroom te

 

verminderen.

 

Goed voor het milieu, je portemonnee

 

en het dorp: Win-win!

 
 
 
 

Wat is de EARN-E?

    

EARN-E is

 

een app waarmee je op je telefoon 
onmiddellijk kunt zien hoeveel gas en stroom

 

je 
verbruikt. Realtime!

 

Hoeveel verbruikt een douche-
beurt, een kop

 

thee zetten of gamen? EARN-E geeft 
antwoord. Je ziet

 

ook de prijs van wat je verbruikt. 
En

 

heb je

 

zonnepanelen, dan zie je ook wat je terug

 

levert.

 
 

Je moet wel een 
slimme meter

 

hebben, want de

 

app werkt met een

 

apparaatje

 

dat je

 

in je meter hangt. 

 
 

De EARN-E app 

 

maakt je bewust

 

van je verbruik. 

 

Als jij en je buren

 

de app beide op de 

 

telefoon hebben, leg ze dan eens naast elkaar en je 
zult zien: je kunt veel van elkaar leren.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratis voor Wijnjewoudsters

 

Bij voldoende deelnemers

 
kan WEN ook volgen hoe 

het verbruik zich op dorpsniveau ontwikkelt.
 

Zo 
kunnen we zien of we met elkaar de gestelde doelen 
halen.

  
 

Voor hen die hun verbruiksgegevens willen delen 
voor analyse doeleinden is het EARN-E pakket mét 
vierjarig abonnement ter waarde van 70 euro 

kosteloos beschikbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe kom ik aan de EARN-E?

 

Dat gaat heel eenvoudig. 

 

Schrijf je in op www.earn-e.com/wijnjewoude

 

en

 

geef

 

toestemming voor het delen van je gegevens. Je 
krijgt dan een

 

berichtje wanneer je het

 

gratis

 

pakketje

 

kunt afhalen bij drukkerij Pool. Voor 
sommige types slimme meters heb je nog een 
adapter nodig. Ook die krijg je gratis. 

 
 

Hang het
 

apparaatje in je slimme meter, installeer de
 

app en ga
 

direct aan de slag.
 

 
 

  iets voor jou? Kijk voor meer info op  
www.wen.frl/earn-e 


