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Wy binne der foar ús doarpen.

De leden danken u 
voor het gestelde vertrouwen.
Ondanks corona wensen we u 

fijne feestdagen toe
en folle lok en seine yn 2022.

Ondernemersvereniging
Wijnjewoude-Hemrik
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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 8 januari 2022.  
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 1 januari 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 
_____________________________________________________________________ 
 
Met dit decembernummer ligt de laatste Bân van het jaar 2021 voor u klaar. Het jaar dat 
we heel optimistisch begonnen, maar toch weer wat in mineur dreigt te eindigen. Enige 
slechte voortekenen gaven dat al aan in onze vorige uitgave van november. In aanloop 
naar het tot stand komen van dit nummer zag het er niet zo rooskleurig uit. Black Friday, 
code zwart lijkt dicht bij voor corona in Fryslân, dit volgens de grote pers. De 
stroomuitval afgelopen week zorgde ook al voor een zwart gat. Het alles overheersende 
coronanieuws met veel tegengestelde meningen, adviezen en beperkingen zorgt voor 
veel rumoer, onvrede en opstandige en verdeelde mensen. 
Toch is er veel van het optimisme aan het begin van dit jaar voor ons dorp uitgekomen. 
Laten we dat koesteren zo aan het begin van de gezellige feestmaand december zoals 
die toch wezenlijk is. De donkere dagen voor kerst zijn gelukkig niet zwart en worden al 
snel weer lichter. Met de blik omhoog voor een optimistische toekomst proberen we 
daar als redactie alvast een positieve draai aan te geven door onze prijsvraag in deze 
Bân. Stap op de fiets en kijk met een frisse blik omhoog. 
 
Wij wensen eenieder goede feestdagen, een fijne jaarwisseling en veel leesplezier.                                      
De redactie.                                                                                            
_____________________________________________________________ 
Voorwaarden plaatsen artikel in de Bân 
1. Bij het plaatsen van fotomateriaal in de Bân is de inzender verantwoordelijk voor het checken van het auteursrecht, 

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

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“oant takom jier” 
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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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Sinterklaas 
De intocht van Sinterklaas gaat eigenlijk 
nooit van een leien dakje. De staf is 
zoek, de pieten zijn nog in Spanje of de 
stoomboot vaart de verkeerde kant op. 
Dit jaar was dat niet anders, alleen had 
het dit jaar alles met corona te maken. 
Van een normale intocht, naar een 
aangepaste intocht, naar een 
afgeslankte rondrit door het dorp. 
Dankzij creativiteit van de organisatie 
hebben alle kinderen Sinterklaas 
kunnen verwelkomen. Een beetje 
anders dan anders, maar dat deed niets 
af aan het enthousiasme van 
Sinterklaas en zijn Pieten. 
 
Openbaar vervoer 
In januari 2022 verandert het een en 
ander in de dienstregeling van het 
openbaar vervoer. Door corona zijn 
reizigerspatronen veranderd. Daarom 
worden er maatregelen genomen. Deze 
maatregelen komen voort uit het 
transitieplan openbaar vervoer Fryslân, 
dat op 30 maart 2021 door 
Gedeputeerde Staten is vastgesteld. 
Met het transitieplan streeft de provincie 
naar een toekomstbestendig openbaar 
vervoer in Fryslân na corona. 
 
Op dit moment ligt het aantal reizigers 
ongeveer dertig procent lager in 
vergelijking met het aantal reizigers in 
dezelfde periode in 2019. Naar 
verwachting reizen ook in 2022 nog 
steeds aanzienlijk minder mensen met 
het openbaar vervoer. Pas in 2025 
zitten de reizigersaantallen op hetzelfde 
niveau als voor corona, is de 
verwachting. Daarom is het nodig om 
kostenbesparende maatregelen te 
treffen. Daarnaast is het nodig om 
verbeteringen door te voeren in het 

openbaar vervoer om het aantrekkelijker 
te maken voor de reizigers. Maatregelen 
zijn onder andere: het schrappen van 
ritten en/of lijnen met zeer weinig 
reizigers, het versnellen van lijnen, het 
spreiden van reizigers in het openbaar 
vervoer en het frequenter rijden van 
bussen op hoofdverbindingen om 
reizigers terug in het openbaar vervoer 
te krijgen. Voor Wijnjewoude betekent 
dit het volgende: 
 
Lijn 14 tussen Drachten, Ureterp, 
Wijnjewoude en Oosterwolde rijdt alleen 
nog op maandag tot en met vrijdag 
overdag. In de avonduren en in het 
weekend rijdt lijn 584 tussen Drachten, 
Ureterp, Wijnjewoude, Bakkeveen en 
Assen. Omdat lijn 584 een andere route 
rijdt dan lijn 14 komen de bestaande 
haltes in Wijnjewoude in de avonduren 
en in het weekend te vervallen. Er komt 
een nieuwe halte voor lijn 584 bij de 
kruising Merkebuorren met de 
Mounleane. 
 
Heb je vragen of wil je meer weten over 
het transitieplan? Dan kan je mailen 
naar provincie@fryslan.frl of bellen met 
058 – 292 59 25 van maandag tot en 
met vrijdag tijdens kantooruren. Of kijk 
op www.fryslan.frl/transitieplan.  
 
Jeugdagenda Opsterland 
Stel je bent de baas van Opsterland. 
Wat zou je dan anders doen? Daar 
draait het om in het project 
Jeugdagenda Opsterland. Zij zoeken 
jongeren die van december 2021 tot 
maart 2022 in een werkgroep samen 
met de politiek onderwerpen willen 
verzamelen voor een jeugdagenda. In 
maart zijn er gemeenteraads-
verkiezingen. De agenda wordt aan de 
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nieuwe gemeenteraad gegeven om 
samen met jongeren uit te voeren. Help 
mee om de mening van de jeugd te 
laten horen. Je hoeft de deur er niet 
voor uit. Je komt 5 keer online bij elkaar 
met de politiek. Ben je enthousiast, wil 
je je aanmelden, heb je vragen of tips? 
Laat van je horen: stuur een mail 

naar jose@codehans.nlof app José op 
06-19998027. 

Brengpunt Groenafval Ureterp 
Op 11 december kun je je tuinafval van 
09:00 – 13:00 uur brengen naar het 
Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, 
Ureterp). 

 

Een nieuwe 
traplift in de Swingel 

   
De Swingel streeft er naar voor iedereen maximaal toegankelijk te zijn. Vandaar ook dat 
er sinds jaar en dag een traplift is, die een ieder die dat wil naar de verdiepingsvloer 
brengt. Vooral omdat de fysiotherapeut en de diëtiste op die verdieping zijn gevestigd is 
dit belangrijk. Echter ook aan het leven van een oude traplift komt een keer een eind. 
Het begon met wat gesputter en gestotter en het eindigde in een situatie dat het stoeltje 
niet meer was te bewegen omhoog of omlaag te gaan. Een fikse tegenvaller, vooral in 
financieel opzicht. Immers een nieuwe traplift is duur. En vooral in deze moeizame 
coronaperiode voor de Swingel bijna niet te betalen. 
 
Gelukkig konden we deze investering wel doen, dankzij de bijdragen die we dit jaar 
mochten ontvangen van de Vrienden van de Swingel. Inmiddels is de nieuwe traplift 
geïnstalleerd en kunnen we weer jaren vooruit, of zo u wilt op en neer. Daarom dank 
aan de Vrienden van de Swingel voor hun financiële steun in deze. 
 
Alex van der Meer 
Penningmeester st. dorpshuis Wijnjewoude 
 

  
 
En zo zijn we aangekomen in de gezellige wintermaand december. Maar helaas ook dit 
jaar met de nodige corona-beperkingen. Wel plaatsen wij als VVV een verlichte 
kerstboom bij de boerderij van de familie Sijtsema aan de Merkebuorren. 
 
Op 29 januari stond de winterwandeltocht gepland. Helaas hebben we besloten deze 
wandeltocht niet door te laten gaan.   
 
VVV Wijnjewoude 
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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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WEN Stap voor Stap 
 
 
Praat er eens over 
De verhoging van de energieprijzen kan een bron van zorg 
zijn. Vraag jij je af hoe je jouw verbruik kunt verminderen, 
praat er dan eens over met anderen. Ze hebben vast goede 
tips. En bedenk, dit is iets wat iedereen aan gaat, want 
energie besparen is goed tegen de klimaatverandering en 
voor de portemonnee. Win win dus. 
De BESPAARTIP van de maand vind je vanaf nu op de achterkant van elke Bân.  
 
Energie bespaarlening met extra 
0,5% rentekorting voor Friezen 
Wil jij je huis verduurzamen maar heb je 
het geld voor maatregelen niet op de 
plank liggen? Dan zou je een energie 
bespaarlening kunnen overwegen. Met 
de besparing op je energielasten kun je 
de lening aflossen. Dat gaat voor 
Friezen nog sneller omdat zij van de 
provincie maar liefst een half procent 
rentekorting krijgen. Kijk op 
wen.frl/subsidies 
 
Terugblik Ledenvergadering 10 
november.  
Hoewel de coronasituatie meer 
absenten opleverde dan normaal waren 
er toch 30 aanwezigen om zich te 
buigen over het belangrijkste thema dat 
om een besluit vroeg, de exploitatievorm 
van de zonneweide.  
Het voorstel om bij de realisatie en 
exploitatie van de zonneweide 
deskundige ondersteuning van Soleila in 
te schakelen, vond na enige discussie 
instemming. Daarbij kreeg het bestuur 
mandaat om nadere voorwaarden uit te 
werken. Zo moet er aandacht zijn voor 
de afspraken die eerder bij de Sinnetafel 
met omwonenden zijn gemaakt. Ook de 
onderlinge stemverhouding vraagt om 
extra uitwerking zodat WEN zich niet 
uitlevert aan Soleila en daarna niets 
meer te zeggen heeft. 
 
Behalve de jaarstukken 2020 kreeg ook 
het voorstel om Sietze Hospes te 
benoemen als opvolger van 

penningmeester Jaap Laanstra 
instemming. 
 
De voortgang van de projecten 
Besparen en Groengas kwam ook aan 
de orde. De stimuleringsregeling is een 
groot succes. Inmiddels zijn er meer dan 
150 aanvragen verwerkt en heeft WEN 
in totaal al meer dan €300.000 aan 
dorpsgenoten uitgekeerd. Bij de 
bespreking van Besparen vroegen 
enkele leden aandacht voor de situatie 
van minder financieel draagkrachtigen. 
Dit onderwerp heeft de aandacht van 
WEN. 
Bij Groengas is het wachten op de 
uitkomsten van de Werkgroep 
Leefbaarheid 2. Daarnaast is het lobby-
traject voor een passende SDE in volle 
gang. Zie ook het laatste onderwerp. De 
integrale voortgangsverslagen Besparen 
en Groengas staan op de site.  
Zoals gebruikelijk bij WEN kreeg ieder 
de ruimte om zijn stem te laten horen. 
En dat leverde deze avond uit een paar 
monden harde verwijten richting het 
bestuur naar aanleiding van (de 
tussenrapportage van) het project 
Groengas, terwijl het bestuur de 
passage die misverstanden op kon 
roepen al geschrapt had. Achteraf 
hoorde het bestuur, dat sommige 
aanwezigen overwegen de 
vergaderingen niet meer te bezoeken, 
omdat zij zich niet herkennen in de 
verwijten. Dit ervaart het bestuur als 
zorgelijk. Zij zal zich daarom beraden 
hoe de ledenvergadering weer een 
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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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inspirerende plek wordt voor levendige 
gedachtewisseling en besluitvorming. 
 
De mogelijkheden en voordelen van de 
energiemonitor EARN-E werden na de 
pauze gedemonstreerd. Op 
wen.frl/verslagen-ledenvergaderingen 
vind je de notulen van deze ALV.  
 
Enthousiasme voor EARN-E 
verbruiksmonitor 
Afgelopen maand hebben al ruim 40 
dorpsgenoten de gratis realtime 
verbruiksmonitor EARN-E besteld. Zij 
kunnen nu hun eigen energieverbruik nu 
op de voet volgen. Dat helpt bij het 
besparen en geeft WEN inzicht in hoe 
we als dorp vooruitgang boeken richting 
energieneutraal. 
Wil jij ook leren van realtime inzicht in je 
verbruik en heb je een slimme meter? 
Op www.wen.frl/earn-e staat hoe je de 
(voor Wijnjewoudsters gratis) monitor 
kunt bestellen. 
 
Provincie en gemeenten overtuigd 
van betekenis groengas voor 
energietransitie 
Recent hebben gedeputeerde Sietske 
Poepjes en alle Friese wethouders zich 
eensgezind geschaard achter de 
conclusie dat groen gas van grote 
betekenis is voor de energietransitie in 
Friesland. Uit een provinciaal rapport 
blijkt dat groen gas uit Friese mest ruim 
een kwart van de Friese woningen en 

gebouwen kan verwarmen. Bij 
toepassing van hybride warmtepompen 
wordt dit zelfs verdubbeld. Groen gas 
wordt daarom gezien als onontbeerlijk 
voor een betaalbare en haalbare 
warmtetransitie.  
Met het in Wijnjewoude ontwikkelde 
bedrijfsmodel voor collectieve 
monovergisting van de mest van relatief 
kleine melkveehouders, wordt ruim 90% 
van alle Friese rundveemest als bron 
van groen gas ontsloten. Daarnaast 
levert het model 30% reductie van de 
emissie van broeikasgassen uit de stal 
en draagt het bij aan kringloop 
landbouw omdat de vergistte mest terug 
gaat naar de boer. 
 
De financiering van dit coöperatieve 
model vraagt om een geschikte SDE 
subsidie. Daarvoor wordt momenteel 
aandacht gevraagd in Den Haag. In de 
Sa! was onlangs te lezen dat ook 
Provincie Fryslân en gemeente 
Opsterland zich hier gezamenlijk sterk 
voor maken. 
 
Let wel, met de omarming van het 
bedrijfsmodel Wijnjewoude doet de 
politiek geen uitspraak over de situatie 
in Wijnjewoude. Daar is het wachten op 
de uitkomsten van de werkgroep 
Leefbaarheid 2. Na hun rapportage aan 
de omwonenden en het dorp zal 
duidelijk worden welke de verstandige 
vervolgstappen voor WEN zijn.  

 
Wijziging datum en aanvangstijdstip  

concert Roon Staal 
 

De echte liefhebbers hadden zondag 19 december 16.00 uur al aangestreept, omdat 
dan Roon Staal een kerstconcert in de Swingel zou verzorgen. 
Echter door de coronamaatregelen zoals die op 28 november zijn ingegaan is de datum 
en het aanvangstijdstip gewijzigd. 
 
Het concert zal nu plaatsvinden op zaterdag 18 december, aanvang 15.00 uur in de 
middag. Reserveren via: roonstaal.com 
Voor meer informatie zie de flyer in deze Bân. 
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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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Geef de pen door 
 
 
Dan is het zover. Na dertien jaar in Wijnjewoude te wonen kom ik er niet 
onderuit om ook in de pen te klimmen. Mijn naam is Frank Roijinga en 
Anneke de Haan heeft mij de pen door gegeven. Dank daarvoor.  
Maar nu komt het… wat moet ik over mezelf vertellen? Ik heb me reeds 
voorgesteld en vermeld dat ik inmiddels dertien jaar in Wijnjewoude 
woon, maar er valt natuurlijk veel meer te vertellen. 
 
Ik ben inmiddels zevenendertig jaar oud 
en geboren in Oosterwolde. Niet dat ik 
daar een actieve herinnering aan heb, 
want toen ik drie jaar oud was hebben 
mijn ouders en pake en beppe geruild 
van woning en was ik ineens inwoner 
van Waskemeer. Hier heb ik aan de 
Schansdijk mijn jeugd mogen 
doorbrengen en na de basisschool kon 
ik nog twee jaar in Waskemeer naar het 
Liudger college. Daarna mocht ik naar 
Drachten om het atheneumdiploma 
proberen te halen. Niet geheel 
succesvol en uiteindelijk met het Havo-
diploma in mijn bezit ging ik het in 
Leeuwarden proberen op het HBO. 
Eerst bouwkunde en daarna werktuig-
bouwkunde maar beide opleidingen 
waren niet geheel mijn ding.  
Uiteindelijk ben ik met een kleine 
omweg terecht gekomen bij de opleiding 
tot landmeter op het MBO in Drachten 
en dit bleek een schot in de roos. Met 
een behoorlijk fanatisme heb ik deze 
opleiding wel afgerond en een baan was 
daarna snel gevonden.  
Bij Mug Ingenieursbureau in Leek 
konden ze me wel gebruiken en, op een 
onderbreking van een half jaar na, werk 
ik er alweer veertien jaar met veel 
plezier. Ik heb bij mogen dragen aan 
vele leuke klussen in de wegenbouw, 
spoorbouw, utiliteitsbouw en industrie. 
Een leuke klus was bijvoorbeeld de 
nieuwe N381. Een thuiswedstrijd en hier 
was ik verantwoordelijk voor de 
complete maatvoering van de dertien 
kunstwerken (jargon voor viaducten / 
fietstunnels / bruggen).  

Momenteel ben ik werkzaam op de 
Afsluitdijk als maatvoerder bij de bouw 
van de nieuwe gemalen en spuisluizen. 
Een unieke klus. De twee gemalen die 
we bouwen kunnen straks per stuk bijna 
twee keer zoveel water als het 
welbekende Woudagemaal bij Lemmer 
verpompen. Een leuke uitdaging waar 
we gezien de nodige vertragingen nog 
wel een paar jaar bezig zijn. 
 
Tot zover het zakelijke. Opgroeiende in 
Waskemeer was ik veel bij het 
voetbalveld te vinden. Niet dat ik erg 
goed was in het spelletje, maar in een 
klein dorp is het toch de verbindende 
factor onder de jeugd. We hadden een 
hechte vriendengroep en trokken er veel 
met elkaar op uit. Ook naar 
Wijnjewoude via het fietspad over de 
Duurswouderheide, waar maandelijks 
een leuk feest was in de Swingel. Hier 
heb ik Nynke voor het eerst ontmoet. 
Een vloeiende start hadden we echter 
niet en al na een paar maanden 
verkering scheiden onze wegen alweer. 
Misschien waren we gewoon nog te 
jong want toen wij na enkele jaren 
elkaar weer tegenkwamen in de kroeg, 
sprong de vonk weer over. Inmiddels 
hebben we al dertien jaar een relatie en 
wonen we alweer twaalf jaar samen op 
de Russchenreed. Tien jaar geleden 
kwam Aljen ter wereld en drie jaar later 
kwam Jelka ons gezin compleet maken.  
 
Werk en gezin hebben we nu gehad en 
dan blijven de hobby’s over. Zoals velen 
misschien wel weten heb ik een passie 
voor licht en geluid en dan met name 
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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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geluid. Het begon klein met feestjes in 
de vriendengroep, buurtfeestjes en 
dergelijke en is langzaam uitgegroeid tot 
het compleet kunnen versterken van 
bands op evenementen tot 1000 
bezoekers, veelal in de christelijke hoek. 
In eigen dorp kan ik hiermee mijn 
bijdrage leveren aan de festiviteiten op 
school, lichtjesavond, de 
dodenherdenking en bijvoorbeeld de 
Sinterklaasintocht.  
In de corona-tijd liep het allemaal toch 
anders, en heb ik me vervolgens ook 
beziggehouden met het live-streamen 
van activiteiten, met wisselend succes. 
Een hele uitdaging en het bleek een 
compleet andere tak van sport te zijn  
 
 

dan wat ik tot dan toe deed.  
 
Als tweede hobby houd ik me, samen 
met mijn vader, in de zomer bezig met 
het persen van hooi- en strobalen. We 
zijn begonnen met kleine pakjes, maar 
twee jaar geleden hebben we de gok 
genomen en een oude grootpakpers 
gekocht. Hiermee zijn we nu al twee 
zomers aan het stoeien en de eerste 
zomer hebben we niet veel 
geproduceerd, maar wel veel geleerd. 
Dit jaar ging het al iets beter, maar 
gelukkig kunnen we als het mis gaat 
terugvallen op een echte loonwerker die 
in een uurtje meer doet dan wij in een 
hele middag. Maar daar is het tenslotte 
ook hobby voor… 

 
Tot zover mijn bijdrage en ik geef de pen graag door aan Titia Mud. 
 
 
 

Flessenactie World Servants! 
 
Na de aangescherpte maatregelen hebben we in de afgelopen tijd 
helaas onze voorlichting en stamppotbuffet af moeten zeggen. In 
plaats daarvan zijn we inmiddels druk bezig met het bedenken en 
organiseren van leuke ‘corona-proof-acties’. 
 
Op 3 januari 2022 komen we daarom in de loop van de ochtend 
langs om lege flessen in te zamelen, kunnen we weer op u 
rekenen? Bewaar dan uw flessen tijdens de feestdagen, dan 
halen wij ze in het nieuwe jaar bij u op! 
Om op de hoogte te blijven van deze en ook de nieuwe acties, 
kunt u een kijkje nemen op onze facebook pagina World Servants 
Wijnjewoude of onze actiepagina geef.ws/wijnjewoude 
Hopelijk tot 3 januari! 
 
World Servants Wijnjewoude 
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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&&

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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Bouwactiviteiten woningen Wâldhûs in volle gang 

 
De aanpassingen en het zorggeschikt maken van de woningen in het Wâldhûs zijn in 
volle gang. Dagelijks zijn veel vaklieden aanwezig om de werkzaamheden uit te voeren 
en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Kozijnen zijn vervangen, het dak is geïsoleerd, de 
nieuwe uitgezochte keuken is geplaatst en de badkamer is vernieuwd.  
De huidige bewoners hebben een nieuwe vloer mogen uitzoeken en koken vanaf nu op 
een inductieplaat. Bovendien is een nieuwe mechanische ventilatie geïnstalleerd.  
Al deze werkzaamheden geven een mooi resultaat maar gaan wel gepaard met lawaai 
en stof voor de bewoners. 
 
Als eerste zijn de leegstaande woningen aangepast en deze zijn/worden vervolgens 
gebruikt als tijdelijke woning. Ondertussen zijn de eerste vier bewoners alweer terug 
naar hun eigen  woning. 
 
De tweede groep van vier bewoners is nu gehuisvest in een wisselwoning en volgens 
planning zijn de werkzaamheden in acht bewoonde appartementen half december 
afgerond. 
In de overige woningen worden dan de werkzaamheden in januari opgestart.  
Daarna komt dan ook snel het moment dat de “leegstaande” woningen klaar zijn om te 
worden verhuurd. 

 
Hebt u belangstelling voor een woning in het 
Wâldhûs? 
Een voorwaarde om in aanmerking te komen is 
ten allen tijden dat u staat ingeschreven voor 
een woning. 
Meer informatie over de werkwijze kunt u vinden 
via de link van Frieslandhuurt op: 
https:/www.frieslandhuurt.nl/informatie-en-
contact/vraag-en-antwoord/#node/572. 
Hierop is alles te lezen over de wijze waarop u 
kunt inschrijven en hoe u op een woning kunt 
reageren. 
 
Mocht u na het lezen van bovenstaande 
informatie nog verdere uitleg willen dan kunt u 

contact opnemen met Grietje Rooks via telefoonnummer 06-51070901.  
Zij kan dan zorgen dat u in contact gebracht wordt met een medewerker van Elkien, die 
u desgewenst thuis gaat bezoeken. 
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Voedselbank Opsterland verstrekt aan de huishoudens die daarvoor in 
aanmerking komen, wekelijks een voedselpakket. 

Wij zoeken vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. 

Zoals voor pakketsamenstelling, uitdeel, inname en opslag van goederen en 
voor schoonmaakwerkzaamheden. We zoeken mensen die langere 
tijd  beschikbaar zijn. Wij bieden je een prettige werkomgeving met  

gezellige en gemotiveerde collega’s. 

Wil jij ook op deze manier bijdragen aan een goed doel als de Voedselbank? 
Meld je dan aan als vrijwilliger, alleen of samen met een vriend(in), partner of 

familielid. Ook als je 1 keer in de 14 dagen wilt, kun je je melden. 

Meer weten? 
Stuur een mail naar info@voedselbankopsterland.nl en  

we nemen contact met je op. 
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Kijk omhoog en puzzel mee 
 
Waar zie je onderstaande afbeelding in Wijnjewoude? Stuur de oplossing naar 
deban@wijnjewoude.net met vermelding van het adres of naam gebouw. 
 

1. 

 

2.  

 

3. 

 
4. 

 

5. 

 

6. 

 
7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 
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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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Vermoeiende dag voor Sinterklaas 
 

Zaterdag 20 november! Een paar dagen voor de 
intocht moest Sinterklaas met z’n crew in volle 
bak aan de slag om nog een mooi programma 
neer te zetten voor alle lieve kindjes van 
Wijnjewoude. Omdat Corona net als vorig jaar 
een klein beetje roet in de pepernoten gooide, 
kwam er een nieuw plan! Hoewel nieuw.... Net 
als vorig jaar bracht de Sint met z’n Pieten een 
bezoekje aan huis. Dit jaar waren er bijna 200 
kindjes vol verwachting van de Sint. 
 

 
Het werd een prachtige dag met heel veel blije 
gezichten. Sint en zijn Pieten begonnen hun route 
richting de Weinterp en langs de vaart. De oude 
baas in zijn stoomtuktuk en de Pieten er op een 
scooter achteraan. Met een lusje over de 
Moskouwei en Petersburg kwamen ze vervolgens 
in Klein Groningen. Overal was het mooi versierd 
en waren er mooie dingen geknutseld. Zo wist Sint 
precies waar hij moest zijn! 
 
Daarna richting het dorp waar overal kleine 
feestjes werden gevierd. Heel veel versiering langs de kant, kleine Pietjes en Sintjes en 
weer heel veel kleurplaten voor de Sint!! Hij was er hartstikkene blij mee. Soms moest er 
van achter het raam gezwaaid worden, maar dat mocht de pret niet drukken! Voor 
iedereen was er wat lekkers en een kleinigheidje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit het dorp ging Sint onvermoeibaar verder richting Duerswâld en de Biskopsreed 
en op de terugweg nog een stukje Merkebuorren. Als een razende scheurde Sint met 
zijn tuktuk over het Finnepaad naar ‘t Skjer en de Finne. Bijna klaar zou je denken, maar 
uiteraard moest Sint ook nog even naar het Wâldhûs! Een beetje moe van alle 
verbouwingsperikelen was dit voor de Wâldhûs-bewoners een welkome afwisseling. 
Veel liedjes van vroeger zongen ze samen met de Sint. Er werd enorm genoten van het 
bezoek!  
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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.

Acupunctuur en of Voedingsadviezen.

U kunt bij mij met klachten terecht zoals:
Acute / chronische pijnklachten, rugpijn, 
slaapproblemen, hooikoorts, huidklachten, 
darmklachten en bedplassen voor kinderen, stress 
of burn-out, menstruatieklachten, PCOS, 
overgangsklachten, vermoeidheid en nog veel meer.

Rosita Haisma-Groen Behandel adres: Biskopsreed 7, 9241WR Wijnjewoude
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Aan het eind van de middag kon Sint moe maar voldaan zijn tuktuk weer terugbrengen 
naar Lippenhuizen En daarna vroeg onder de wol een heerlijk tuktukkie te doen. 
 
Dank iedereen! Dag hoor! 

 

     Feestmiddag Zonnebloem afd.     
Ureterp e.o.     

 
De Zonnebloemafdeling Ureterp e.o. heeft 
donderdag 4 november jongstleden, tijdens een 
feestmiddag in De Wier te Ureterp een paar 
vrijwilligers in het zonnetje gezet.  
Luut Kobes ontving een gouden speld, oorkonde 
en bloemen omdat hij al 25 jaar zich ingezet heeft 
als vrijwilliger. Anneke v.d. Iest kreeg van 
regiobestuurder Marian Doorgeest een zilveren 
speld. Zij heeft er inmiddels tien jaar 
vrijwilligerswerk opzitten.  
 
Na ruim anderhalf jaar weer een middag van de 
Zonnebloem. Eindelijk! 
Op deze feestmiddag waren 100 personen 
afgekomen en ze hebben genoten van een 
optreden van WybeMuzyk. 
 
Het repertoire was zeer uitgebreid: van 
schoolliedjes van ooit tot grote hits uit de 
naoorlogse jaren. Maar ook van Fryske ferskes, 
Nederlandstalige luisterliedjes en uiteraard 
vrolijke meezingers. Kortom: voor elk wat wils!  
 
Een zeer geslaagde middag! 
Antje Berga 
 

Boswerkzaamheden 
                Duurswouderheide en Oude bosch 
Meer ruimte voor een gevarieerd, vitaal en toekomstbestendig bos. 
Vanaf half november start Staatsbosbeheer met werkzaamheden in de bossen aan de 
zuid- en westkant van de Duurswouderheide en de zuidkant van het Oude bosch. Het 
gaat voornamelijk om reguliere dunning en het creëren van verjongingsvlaktes. 
Daarnaast worden aan de oostkant op enkele plekken aangetaste en verzwakte sparren 
verwijderd. De boswerkzaamheden kunnen weken tot enkele maanden duren en voor 
hinder zorgen doordat wegen en paden minder goed begaanbaar en toegankelijk zijn.  
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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
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Reguliere dunning en verjonging  
Het grootste deel van de 
werkzaamheden vindt plaats aan de 
zuid- en westkant van de 
Duurswouderheide en bestaat uit het 
dunnen en verjongen van het bos. We 
starten met het zorgvuldig kiezen van 
bomen die voorzien worden van een 
markering, het zogenaamde blessen. Dit 
gebeurt vanuit het oogpunt om een 
meer gevarieerd bos in soorten, 
leeftijden en structuur te creëren en 
laten ontwikkelen. Bij dunning worden er 
bomen weggehaald om andere bomen 
meer ruimte te geven zodat deze goed 
verder kunnen groeien. Bij verjonging 
worden er open plekken gemaakt 
waardoor er licht en ruimte ontstaat voor 
een nieuwe generatie bomen. Variatie 
aan boomsoorten levert meer 
biodiversiteit op en het bos is minder 
vatbaar voor ziektes en dierplagen. Het 
ontwikkelt zich naar een meer robuust 
en toekomstbestendig bos.  
 
Verzwakte en aangetaste sparren 
Op een aantal locaties aan de oostkant 
van de Duurswouderheide en in één 
bosperceel aan de zuidkant van het 
Oude bosch gaan we verzwakte 
sparrenbomen die elk moment kunnen 
omvallen verwijderen. Dit is noodzakelijk 
omdat ze elk moment kunnen omvallen 
en voor onveilige situaties zorgen. 
Daarbij spelen een aantal schorskevers 
een grote rol, waaronder de letterzetter. 
Deze kevers graven gangetjes tussen 
de schors en het hout van de boom en 
verstoren hierdoor de sapstromen met 
voedingsstoffen. Uiteindelijk sterft de 
boom af. Dat de schorskevers 
makkelijker kunnen toeslaan komt mede 

door de droogte van afgelopen jaren 
waardoor de sparren verzwakken en 
vatbaarder zijn voor dierplagen. Door 
het verwijderen van de aangetaste 
bomen vertraag of voorkom je 
verspreiding van deze kevers en 
bescherm je het bos.  
 
Boswerkzaamheden  
Het verwijderen van bomen gebeurt 
machinaal door een oogstmachine. De 
machine zaagt de boom om, verwijdert 

de takken en zaagt de stam in stukken. 
Vervolgens worden de stammen het bos 
uitgereden en langs het pad 
opgestapeld in afwachting van transport. 
Voor aanvang van de werkzaamheden 
zijn de bossen geïnventariseerd op de 
aanwezigheid van dieren en planten 
zoals dassenburchten, mierennesten en 
roofvogelnesten. Als deze aanwezig zijn 
worden er maatregelen genomen om 
deze te beschermen. We doen dat 
volgens de richtlijnen van de 
Gedragscode Bosbeheer. Tijdens de 
werkzaamheden blijven paden zoveel 
mogelijk toegankelijk, maar kunnen 
tijdelijk flink modderig zijn door het 
werkverkeer. Het herstel van deze 
paden wordt uitgevoerd zodra het kan.  
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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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Van het Dorpssteunpunt 
Mantelzorgondersteuning 
Als u intensief zorgt voor een naaste met psychische problemen, ouderdomsklachten 
zoals dementie of een chronische ziekte of beperking, dan vindt u dit vaak heel normaal. 
Toch is het heel bijzonder wat u doet en moet u weten dat u er niet alleen voor 
staat. Het Gebiedsteam adviseert en ondersteunt u graag! 

Als mantelzorger besteedt u veel tijd aan het zorgen voor uw partner, kind, ouder of 
iemand anders in uw omgeving. Daardoor blijft er weinig tijd over voor uzelf. Want hoe 
vaak heeft u de afgelopen maand even tijd gehad voor sporten, een kop koffie drinken 
met een vriend(in) of biljarten in het café? Het is belangrijk om óók goed voor uzelf te 
blijven zorgen. Ontspanning zorgt ervoor dat u het mantelzorgen langer volhoudt en het 
voorkomt dat u overbelast raakt. 

Zo kunt u wellicht een beroep doen op een bezoekvrijwilliger. Of hulp inschakelen via 
een professionele organisatie. Steeds vaker vergoeden zorgverzekeraars via een 
aanvullende verzekering mantelzorgondersteuning en/of respijtzorg. Maar ook vanuit de 
Wmo kunt u ondersteuning krijgen. 
De consulenten van het Gebiedsteam adviseren u hierbij en helpen u bij het vinden van 
ondersteuning. 
 
Goed om te weten! 
• Als mantelzorger bent u goud waard! 
• U kunt een beroep doen op één van de bezoekvrijwilligers, zodat u even een 

boodschapje kunt doen of kunt gaan sporten. 
• Vaak kunt u via een aanvullende zorgverzekering professionele ondersteuning of 

respijtzorg aanvragen. 
• U komt in aanmerking voor het jaarlijkse Mantelzorgcompliment. 
 
Mantelzorgers, maak u bekend! 
De gemeente is graag op de hoogte dat u mantelzorg biedt. Bent u mantelzorger? Meld 
u dan aan! Vul het formulier 'Aanmelden mantelzorg' in. 
U gaat naar de internetsite van de gemeente Opsterland en kiest ‘Zorg, inkomen en 
ondersteuning’ daarna ‘mantelzorg’, dan komt u bij de site terecht waar u zich kunt 
aanmelden. 
Via deze site kunt u ook contact opnemen met het gebiedsteam. 
 
Tot januari 2022 houden wij nog zitting in de Swingel, om de veertien dagen van 10.00 -
12.00 uur in de even weken. Omdat er weinig bezoek komt, stoppen we hiermee. 
 
U kunt ons altijd bereiken op de volgende telefoonnummers: 
Joop Witlox:   06-10805561 
Appie de Haan:  06- 57521732 
Alie Blaauwbroek:  0516 - 481307 
Grietzen van der Woude: 06-20655998 
Martje Seefat :  0516 – 481271 
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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 de 
25% van de inwoners van Wijnjewoude ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een 
glasvezelnetwerk door vóór 2 februari 2022 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.  
 
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 glasvezel-
verbinding 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.” 
 
Glasvezel Informatiepunt in Ureterp 
en Online informatieavond 
Gedurende de glasvezelcampagne 
zullen er meerdere momenten 
georganiseerd worden om iedereen 
persoonlijk te spreken om vragen te 
beantwoorden of te helpen met 
inschrijven. Zo is er een online 
informatieavond op woensdag 8 
december vanaf 19:30 uur. Inschrijven 
hiervoor kan via 
GunOpsterlandGlasvezel.nl.  
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Wil je nu al meer informatie? Loop dan even binnen bij het Glasvezel Informatiepunt in 
de Weibuorren 81 te Ureterp.  Deze is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 
11.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.  

 
 

Maatregelen in de Swingel (miv 28 november) 
 
Voor 17 uur: 
Activiteiten kunnen door gaan als deze door de organisator noodzakelijk worden geacht 
en deze niet strijdig zijn met regelgeving overheid. Ook wordt rekening gehouden met 
algemene adviezen, waaronder: blijf zoveel mogelijk thuis! 
Voorafgaand aan elke bijeenkomst vindt een QR-test plaats. 
De afstand van 1½ meter wordt gerespecteerd, en men moet plaats  nemen op een 
stoel. Bij verplaatsing draagt men een mondkapje. 
 
Individuele fitness kan door gaan. Bij binnenkomst en vertrek draagt men een 
mondkapje. 
 
Sportactiviteiten door vaste gebruikers kunnen door gaan. 
 
Na 17 uur: 
De Swingel gaat dicht, er is geen enkele activiteit mogelijk 
 
 

Filmhuis Wijnjewoude 
 

Helaas is de filmavond op 27 november jongstleden niet doorgegaan. We vonden het 
niet verantwoord in deze tijd waarin het Covid-19 virus heel snel om zich heen grijpt. 
 
De eerstvolgende filmvoorstelling staat gepland voor zondagmiddag 12 december 2021. 
Of het dan verantwoord is om het door te laten gaan, is nog niet duidelijk.  
Iedereen die zich aangemeld heeft, wordt tijdig geïnformeerd. 
 
Wil je op de hoogte gehouden worden over de filmvoorstellingen? 
Meld je dan aan voor de mailinglist? Wij zorgen dan 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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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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Nieuws uit de Swingel 
 

Het besturen en exploiteren van een dorpshuis als de Swingel valt momenteel niet mee. 
Enerzijds zijn we ambitieus en hebben we grote plannen, anderzijds moeten we steeds 
weer gas terug nemen, of zelfs afremmen door de maatregelen welke worden 
veroorzaakt door de Coronacrisis. Op dit moment zitten we weer in een lockdown-
achtige situatie. Weliswaar een avond-lockdown, maar wel één die de Swingel hard 
treft. Het is op het moment van schrijven van dit stukje nog niet te zeggen wat wel en 
niet door kan gaan. Twijfelt u, neem dan even contact op met de beheerster Jolien 
Wegman (tel.: 06-12973201) of kijk even op de website. 
 
Vanzelf blijft het bestuur actief om allerlei mooie plannen te bedenken voor de toekomst. 
Daarvoor is informatie nodig, en daar beschikken wij natuurlijk over. Het leek mij wel 
aardig om een deel daarvan met u te delen. 
Wij gebruiken vaak begrippen als “het dorp”, de inwoners van Wijnjewoude” of “de 
jeugd”. Op zich vage begrippen. Het is interessant om eens te kijken naar de cijfers 
achter deze begrippen. Daarom eerst wat zicht op de bevolkingssamenstelling van 
Wijnjewoude. 
 
(cijfers 2020, tenzij anders aangegeven) 
Aantal inwoners    2055 
Aantal mannen (50%)             1028 
Aantal vrouwen (50%)             1027   
0-15 jaar     375  
15-25 jaar     255 
25-45 jaar     445 
45-65 jaar     580 
>65 jaar     395 
 
Van de totale bevolking zijn er: 
990 ongehuwd 
840 gehuwd 
130 gescheiden 
90 verweduwd 
 
In 2020 waren er 25 geboortes en 15 sterftegevallen. 
 
Er is sprake van totaal 850 huishoudens, waarvan: 
245 éénpersoonshuishoudingen 
285 huishoudens zonder kinderen 
320 huishoudens met kinderen 
De gemiddelde gezinsgrootte bedraagt 2,4 persoon per huishouden. 
 
Al deze huishoudens wonen in 859 woningen (dus 4% onbewoond). 76% van deze 
woningen zijn koopwoningen, derhalve is het aandeel huurwoningen 24%. Deze 
informatie, met andere informatie, waar ik volgende keer wellicht wat dieper op in ga, 
vormen voor ons het inzicht om beleid voor de Swingel te maken. 
 
Alex van der Meer St. dorpshuis Wijnjewoude 
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                   Werkgroep Kom erbij 
 
 

Het is leuk als je het einde van de straat kunt zien, maar 
leuker nog is het ook zo nu en dan eens om de hoek te kijken. 

J. Deelder 
 
Terug naar de stilte, maar we houden hoop 
Kerstlunch, wordt Paaslunch. 
Kerstkaarten maken in december, samen met de kids van groep 5 van Skoalle De 
Sinnewizer, wordt lentekaarten maken in maart, samen met de kids van groep 5 van 
Skoalle De Sinnewizer. 
Hopen we…………………………………………………………………………………… 
 
SamenWijnjewoude met rendieren 
Wij van SamenWijnjewoude, mensen van de Hervormde Gemeente, mensen van 
Gereformeerde Kerk Wijnjewoude Hemrik, mensen van het Dorpssteunpunt, mensen 
van Plaatselijk Belang, mensen van werkgroep Kom erbij en hun omtinkers, komen bij u 
(heel oude en zieke dorpsgenoten en dorpsgenoten die een dierbare hebben moeten 
missen in het afgelopen jaar) aan het einde van dit bizarre jaar 2021. 
We komen met rendieren en sterren, een bemoediging en een verrassing. 
Rendier als hert heeft in vele culturen een symbolische betekenis. 
Bij de chinezen is het symbool van een lang leven en geluk, bij de indianen is het 
symbool van snelheid, bij de Kelten symbool van kracht, en natuurlijk kennen we het 
verhaal van Sint Hubertus die op Goede Vrijdag het mooiste hert op het spoor komt wat 
hij ooit heeft gezien. 
De sterren staan voor de lichtpuntjes die we zo nodig hebben om hoop te houden. 
 
 

 
Kerst-en nieuwjaarswens 
Werkgroep Kom erbij wenst u mooie kerstdagen 
en voor 2022, folle lok en seine, blessings and 
happiness, liefde, geluk en voorspoed. 
 
Alie, Leny, Grietje, Auckjen, Jelle en Lydia. 
 
Een kenmerk van een gelukkig hart is een vrolijk 

gezicht. 
Toon 

 
Ons kun je bereiken via email-adres, komerbij@wijnjewoude.net, of natuurlijk 
telefonisch, Alie, tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 06-37552518.  
 
Ondertussen blijven we naar elkaar omkijken, en treffen we u onderweg natuurlijk graag 
op weer die gepaste afstand. Please, stay safe!! Blijf gezond.  
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Goed nieuws van de Werkgroep  
Speeltuinen Wijnjewoude! 

 
Door de inspanningen van de Werkgroep 
zijn er meerdere fondsaanvragen gelukkig 
toegekend. Van het Iepen Mienskip Fûns 
van de provincie Fryslân hebben we een 
grote bijdrage gekregen. Hier zijn we erg blij 
mee! We hebben dankzij de fondsen en het 
geld van de acties in Wijnjewoude nu bijna 
twee derde van ons budget ingezameld! 
Super! 
 
Dit stelt ons in staat om nu de speeltuinen 
aan de Gentiaan en de Noormanstrjitte te 
kunnen inrichten. We zijn de plannen 

definitief aan het maken en offertes aan het indienen bij de leverancier De Boer Play. 
We verwachten dat de speeltoestellen in het voorjaar van het volgend jaar geplaatst 
kunnen worden.  
In 2022 gaan we geld inzamelen voor de speeltuinen aan de Te Nijenhuiswei en de 
Loksleane/Bremerheide. Ook zijn we in overleg met de gemeente en de buurtbewoners 
van de Loksleane. We willen het bosje naast de speeltuin met natuurlijke materialen 
inrichten. Zo worden bijvoorbeeld de gekapte bomen 
van de Loksleane gebruikt. Het wordt op deze manier 
uitdagender om in te spelen.  
 
Stand van zaken acties… 
De Rabobankclubactie heeft ons een mooi bedrag 
van €384,28 opgeleverd! Supporters bedankt! 
De Poiesz-zegelinzamelactie heeft tot nu toe € 689,- 
opgebracht! Een super mooi bedrag door het dorp 
gespaard. Onze hartelijke dank hiervoor! 
 

 
Bent u nieuwsgierig 
geworden? U kunt door de QR code te scannen een echt 3D-
filmpje bekijken van de plannen voor de speeltuin aan de Te 
Nijenhuiswei. Dit geeft een mooi beeld hoe het eruit kan 
komen te zien. 
 
Nieuwe acties…? 
Voor de maand december staat een filmavond in de Swingel 
gepland voor de jeugd. Of deze avond kan doorgaan hangt 
uiteraard af van de coronamaatregelen. Houd hiervoor de 
facebookpagina en de website van Wijnjewoude in de gaten. 

 
 
Groeten van de Werkgroep Speeltuinen Wijnjewoude 
Ina, Inge, Rosan, Regina, Aline, Grietje, Diane en Ingrid 
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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



33

Prikbord 
 
 

Dankbetuiging 
Wy wolle eltsenien tige tanksizze foar it 
meilibjen nei it ferstjerren fan myn leave 
man, ús heit, pake en oerpake 
 
Auke Zoodsma 
 
It docht ús sa goed te witten dat Auke 
foar safolle minsken in protte betsjutten 
hat. 
 
Afke Zoodsma-Steegstra 
bern en bernsbern 

' t Haarhuus 
Voor vragen en/of het maken van een 
afspraak voor een behandeling krullen 
knippen kun je mij bereiken op tel: 06-
13952645 
Janien Hielkema 

Schutjassen 
 

Helaas is het schutjassen voor 3 december en 17 december door de Corona-
maatregelen afgelast. De eerstvolgende schutjasavond staat gepland voor 7 januari. 
Houd graag zelf de media in de gaten of die datum wel doorgang zal vinden  
 
Het schutjassen in november ging wel door. Doordat het aantal mensen nogal wat 
omlaag is gegaan, doen we een iets andere spelopzet en puntentelling. 
 
Uitslag schutjassen, 5 november 2021, 8 deelnemers 
 
1. Anko van Bruggen, 51 punten 
2. Geeuwke Posthumus, 46 punten 
3. Henk Posthumus, 46 punten 
4. Eelco Drent, 45 punten 

5. Aalzen Postma, 44 punten 
6. René Seefat, 42 punten 
7. Durk van der Veen, 37 punten 
8. Geeuwke Jongsma, 31 punten 

 
 

Mindfulness en meer… in 2022 
 
Juist in deze tijden van verandering en onzekerheid kan mindfulness beoefening helpen 
om tot jezelf en tot rust te komen. Balans te (her)vinden. En vandaaruit gezonde en 
wijze keuzes te maken. Je zorgt namelijk het best voor de toekomst door goed voor het 
‘nu’ te zorgen… 
 
Het nieuwe aanbod en de agenda van lessen, workshops en trainingen is online te 
bekijken op www.joycederozario.nl  
Een sfeervolle decembermaand gewenst met warme zorg voor jezelf, de ander en de 
wereld! 
 
joYce de rozario  
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Recept uit grootmoeders tijd 
 
 
In het Fries is de naam sûpen stip 
 
Wat heb je nodig: 
-Aardappelen 
-Beker karnemelkse bloempap 
-Boter 
-Spekjes of speklapjes 
-Mosterd. 
Kook de aardappelen of maak er puree van, ga de spekjes of speklapjes uit bakken en 
maak de bloempap warm. Als dat klaar is alles samen op één bord schikken en stippen 
maar. Lekker met wat mosterd er bij. Het kan ook gegeten worden met alleen botersaus. 
En wil je er wat groente bij dan is rode kool een aanrader. 
 
Dit gerecht werd in de oorlog veel gegeten, dit was geen dure kost. 
 
Aukje Veenstra 
 
 

Dorpsagenda 
 
 
December 
1 Dorpssteunpunt 10.00-12.00 uur 
6 Bloedafname trombosedienst 
8 Online informatieavond glasvezel, 19.30 uur 
12 Filmmiddag inloop vanaf 13.30, aanvang 14.00 uur. (onder voorbehoud) 
15 Dorpssteunpunt 10.00-12.00 uur 
18 Kerstconcert Roon Staal in de Swingel, 15.00 uur 
20 Bloedafname trombosedienst 
 
Januari 
3 Flessenactie World Servants 
7 Schutjassen in de ODV kantine 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
 December 

5 9.30 uur  Weinterp Ds. G. van den Berg, Grafhorst, 2e Advent 
 13.45 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 

 12 9.30 uur Weinterp Ds. F.J.K van Santen, Kampen, 3e Advent 
 13.45 uur Weinterp Ds L. Schaafsma, Adventsviering 

19 9.30 uur Weinterp Dhr L. Blees, Dorkwerd, 4e Advent 
 13.45 uur Weinterp Ds. J. den Admirant, Hoogeveen 

24 22.00 uur Weinterp Ds. N. Noorlander, Onstwedde, Kerstnachtdienst 
25 10.00 uur Weinterp Ds. M. Visser, Wezep,1e Kerstdag 
26 9.30 uur Weinterp Ds. H. Engelsma, 2e Kerstdag Gezamenlijke dienst 
31 19.30 uur Weinterp Ds. L. Schaafsma, Nunspeet, Oudejaarsdienst 

 
Januari 

1 10.00 uur De Driehoek Ds. G. Oberink, Urk,  Nieuwjaarsdienst 
   2 9.30 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 
 13.45 uur Weinterp Ds. H.C. Marchand, Groningen 

  
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
December 
5 9:30 uur Ds. J. Zondag, Dedemsvaart 2e Advent 
12 9:30 uur Ds. H. Engelsma 3e Advent 
19 11.00 uur Ds. P.W. Hulshof, Jubbega 4e Advent 
25               9.30 uur       Ds. H. Engelsma 1e Kerstdag  Vierdienst 
26 9.30 uur Ds. H. Engelsma 2e Kerstdag gezamenlijke dienst in de 

NH kerk 
31 19.30 uur Ds. H. Engelsma Oudejaarsdienst 

 
Januari 
1 10.00 uur Ds. H. Engelsma Nieuwjaarsdag 
2 11.00 uur Ds. H. Engelsma  
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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. 
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Wy binne der foar ús doarpen.

De leden danken u 
voor het gestelde vertrouwen.
Ondanks corona wensen we u 

fijne feestdagen toe
en folle lok en seine yn 2022.

Ondernemersvereniging
Wijnjewoude-Hemrik


