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 Opper Haudmare 2  -  9241 WD  Wijnjewoude  -  06 57 58 43 54 
www.drukkerijpool.nl   -   www.opheteind.nl

 Een goed en gezegend 2022 toegewenst.

UPS Service Point
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Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

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

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

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

HM Haarmode Wijnjewoude

Een afspraak maken doet u telefonische:

0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Openingstijden:

    Ma.   13:00 – 17:30

    Di.    8:30 – 12:00 13:00 – 17:30

    Wo.     13:00 – 20:00

    Do.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Vr.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Za.      Gesloten

Pedicure- en manuele praktijk

Alma van der Meulen

Medisch pedicure
Manuele therapie
Voetreflexologie
Ook bij u thuis

Behandeling volgens afspraak
0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36
9241 GL  Wijnjewoude

Kinderen/jongeren met een beperking!!

- tijdelijk verblijf

- logeerhuis

- dagopvang

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

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

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

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

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

Op werkdagen open  
van 8:30 uur tot 12:00 uur 
van 13:00 tot 17:00 uur
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Van de redactie 
 
 
Redactie "de Bân" 
Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 
Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 
Lammert Bouma, Petersburg 25 tel: 48 14 57 
Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 
Gerda Westerhof, Merkebuorren 14  
 
 
Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. 
 
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 februari 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 29 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 
 
 
 
 
De beste wensen nog voor het, alweer een ruime week oude, nieuwe jaar. Vooralsnog 
geen al te beste vooruitzichten zo aan het begin. Meestal valt het mee wanneer het 
pessimisme de overhand dreigt te krijgen. Voor eenieder heeft elk jaar zijn of haar 
pieken en dalen en het mooiste is dat niemand dat van tevoren weet. Het komt vaak 
anders dan men denkt en ook dit jaar 2022 zal daar vast geen uitzondering op worden. 
 
Wij van de Bân gaan er weer voor om samen met u en dankzij onze trouwe 
adverteerders en bezorgers de dorpskrant weer 11 keer te laten verschijnen op alle 
adressen in ons dorp. 
 
Vanzelfsprekend 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 

 
“Ljocht yn it 

tsjuster” 
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Gun jezelf 
en heel 
Wijnjewoude 
gratis glasvezel!

GunOpsterlandGlasvezel.nl

Bij 25% deelname vóór 2 februari 2022 gaan we glasvezel aanleggen. 
Meld je daarom nu aan en bespaar € 650,- aansluitkosten. Je betaalt 
alleen de abonnementskosten bij de deelnemende telecomprovider. 

De belangrijkste voordelen van glasvezel:

•  Capaciteit is haast eindeloos:
 Met jaarlijks 40% meer verbruik zitten kabel en koper bijna op
 het limiet. Glasvezel kan juist oneindige hoeveelheden data aan.
 Als de hele straat online is, dan merk je daar niets van.

•  Er valt eindelijk wat te kiezen:
 Glasvezel is een open netwerk. Nu kun je uit 5 providers kiezen,
 na een jaar zijn dat er alweer 10+. 

• Stabieler en sneller internet voor hetzelfde geld:
 Vaak ben je niet meer kwijt voor een abonnement bij een    
 telecomaanbieder op glasvezel. Maar je hebt dan wel veel 
 meer capaciteit.

Meld je 
aan vóór 

2 februari 
2022!
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Incasso vrijwillige bijdrage de Bân 
 
Elk jaar staat in de eerste Bân van het nieuwe jaar de aankondiging dat de 
automatische incasso van de vrijwillige bijdrage in februari zal gebeuren. Wie geen 
machtiging voor automatische afschrijving heeft afgegeven, kan de bijdrage zelf regelen. 
Dat stellen wij zeer op prijs. Graag overmaken met vermelding van adres en 
huisnummer. De tip is nog steeds €5,-. 
 
Ons voornemen is nog steeds dat we in 
maart/april langskomen bij degenen die 
op de twee andere mogelijkheden niet 
gereageerd hebben. De afgelopen twee 
jaar kon dat in verband met corona niet 
plaatsvinden en ook dit jaar is dit nog 
zeer twijfelachtig. 
 

Daarom ook nu net als vorig jaar een 
extra oproep voor het zelf overschrijven 
van een vrijwillige bijdrage of toch een 
machtiging afgeven. Een mailtje naar 
deban@wijnjewoude.net of een 
telefoontje kan ook en wij komen langs 
met een machtigingsformulier. Alvast 
bedankt. 

 
Redactie de Bân    
 
 
 
 
 
 
 

Ga samen met Plaatselijk Belang 
Wijnjewoude voor glasvezel! 

 
Krijgen we in Wijnjewoude binnenkort ook glasvezel? Als het aan DELTA Fiber Netwerk 
ligt, wel. Ook als het aan Plaatselijk Belang Wijnjewoude ligt komen er voldoende 
aanmeldingen voor glasvezel. Dit is namelijk een positieve ontwikkeling binnen ons dorp 
en een toegevoegde waarde voor nu én de toekomst! 
 
Met glasvezel krijg je: 
– Supersnel internet voor een verrassend normale prijs! 
– De internetsnelheid waarvoor je betaalt 
– Up- en downloaden gaat even snel 
– Gamen zonder haperen met de snelste ping 
– Met z'n allen tegelijk online zonder haperingen 
– Als bewoner van Wijnjewoude geen digitale achterstand ten opzichte van andere 

gebieden met glasvezel 
 
Extra voordeel via wijnjewoude.net 
Meld je je aan voor een glasvezelpakket van Caiway of DELTA via de website 
wijnjewoude.net? Dan is dat goed voor jou én voor ons dorp. Jij verdient namelijk € 25,- 
en het Plaatselijk Belang Wijnjewoude zelfs € 50,- per inschrijving! Met dat geld kunnen 
we voor ons dorp weer veel leuke en belangrijke dingen doen. Natuurlijk worden deze 
bedragen alléén uitgekeerd bij het behalen van voldoende aanmeldingen vóór 2 februari 
2022.  



4

Gezondheidstip werkgroep “Gezond Wijnjewoude” 
 
Nu we weer in lockdown zijn en weer meer thuis zitten, blijft bewegen belangrijk om 
gezond te blijven. Maar ook gezond eten is erg belangrijk. Om het nieuwe jaar goed te 
beginnen, starten we met een recept voor een smoothie bowl met banaan en aardbei. 
Deze smoothie in een kom is een lekkere en gezonde variatie op je alledaagse ontbijt! 
 
Ingrediënten voor 2 porties: 
– 2 bevroren bananen 
– 100 gram bevroren frambozen 
– 200 ml (amandel)melk 

 

Voor de topping: 
– plakjes vers fruit (zoals banaan, aardbei) 
– een handje walnoten 
– 1 eetlepel cacao nibs 
– 1 eetlepel kokos flakes 
– 1 eetlepel chiazaad 

 
Bereiding 
Doe het bevroren fruit in een blender en schenk er wat amandelmelk bij. Blend alles 
door elkaar tot er een gladde smoothie ontstaat. Schenk de smoothie in een kom en doe 
alle toppings erop. 
 
Tip: het leuke aan dit recept is dat je eindeloos kunt variëren! Wat dacht je bijvoorbeeld 
van een smoothie bowl van mango met blauwe bessen en granola óf voor de 
chocoladeliefhebbers: een smoothie bowl van banaan en cacao met hazelnoten en 
stukjes pure chocolade! 
 
 

Zonnebloem in Opsterland Oost zoekt dringend 
bestuursleden! 

 
Ook in Ureterp, Bakkeveen, Wijnjewoude, Siegerswoude en Frieschepalen is de 
Zonnebloem actief. Al vele jaren zijn we van betekenis geweest in de dorpen doordat we 
regelmatig diverse gezellige activiteiten organiseren voor mensen met een fysieke 
beperking. Onze vrijwilligers zorgen er ook voor dat er huisbezoek mogelijk is. Eind 
2021 hebben we het 35-jarig bestaan van de afdeling gevierd, samen met onze 
deelnemers en vrijwilligers.  

 
Noodkreet!  
Om dit mooie Zonnebloemwerk te laten voortbestaan, zoeken 
we enthousiaste mensen, die vooral áchter de schermen bezig 
willen zijn. Vind je het leuk om vrijwilligers in hun kracht te 
zetten? Misschien ben je goed in de administratie op orde 

houden? Regel je graag van alles? Misschien coördineer je liever de huisbezoeken? Of 
ben jij diegene die graag de grote lijnen uitzet en de vergaderingen voorzit? 
En ben je af en toe of regelmatig beschikbaar? We bespreken graag wat jouw wensen 
en mogelijkheden zijn. Zodat we samen meer mogelijk maken voor onze deelnemers!  
Want zonder een actief bestuur kan er geen Zonnebloem zijn! En dat zouden we ook 
graag voor de toekomst willen behouden.  
 
Meer informatie en/of aanmelden kan via e-mail: mirjam.vansonsbeek@zonnebloem.nl  
Kijk ook eens op zonnebloem.nl/ureterp-e-o. 
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WEN Stap voor Stap
NieuwjaarsWENs
WEN wenst alle inwoners van Wijnjewoude een goed en 
gezond 2022 waarin we met elkaar weer mooie stappen 
hopen te zetten naar een groene toekomst voor ons dorp. 
Ieder kan immers bijdragen door zijn of haar energieverbruik 
te verminderen en te verduurzamen.

Ook op dorpsniveau zijn er goede 
voornemens. Zo hopen we over enkele 
maanden de kleine zonneweide aan de 
Tolleane te realiseren. En hoe mooi zou 
het zijn als buurtbewoners betrokken 
willen zijn bij de groene inrichting van 
het perceel zodat de biodiversiteit wordt 
vergroot en vogels, insecten en andere 
dieren er plezier van kunnen hebben. 

Voor wat betreft de ambitie om in ons 
dorp groengas te maken uit ‘eigen’ 
rundveemest, wachten we nog op het 
rapport van werkgroep Leefbaarheid 2 
en op een Haags besluit over een 
gepaste subsidie. We hopen op positief 
bericht want ons vernieuwende 
bedrijfsmodel wordt ook door de 
provincie en alle Friese gemeenten 
omarmt, omdat het in een belangrijk 
deel van de warmtebehoefte kan 
voorzien. Bovendien draagt het bij aan 

kringlooplandbouw en vermindert het 
maar liefst ruim 30% uitstoot van 
broeikasgassen uit de stallen.

Energierekening
Allemaal krijgen we dit jaar te maken 
met een forse verhoging van onze 
energiekosten. Ondanks verlaging van 
de energiebelasting kan het zijn dat de 
lasten voor sommige huishoudens te 
zwaar worden. Heb je een laag inkomen 
dan kun jij je voor extra compensatie 
melden bij de gemeente.

Dit jaar kan iedere inwoner van 
Opsterland – ook huurders - de 
zogenoemde RRE-subsidie van € 70,-
incasseren. Dat bedrag kun je gebruiken 
voor kleine besparingsmaatregelen of 
professioneel energieadvies. Hou de 
gemeentelijke pagina in de Sa! in de 
gaten.

WEN wil graag van betekenis zijn door inwoners te helpen besparen op hun 
energieverbruik. Mail naar besparen@wen.frl

Direct inzicht in gas- en stroomverbruik 
Heb jij een idee hoeveel je douchebeurt aan gas neemt? En weet je wat een uur gamen 
aan stroom kost? Met de gratis energiemonitor EARN-E krijg je realtime inzicht in je gas 
en stroomverbruik en hoeveel stroom je terug levert met je zonnepanelen. Je leert veel 
van het inzicht en dat helpt om te besparen. 
Dankzij de gemeente en WEN kun jij de EARN-E app met 4 jarig abonnement gratis 
aanvragen via www.wen.frl/earn-e WEN hoopt dat veel inwoners dat doen want zo 
kunnen we op dorpsniveau volgen hoe het nu staat met ons gezamenlijk 
energieverbruik en waar we staan op de weg naar energieneutraal, 

Bespaarmeter 
Een meter aan bespaartips vind je in de nieuwe folder van WEN. In enkele buurten 
wordt hij persoonlijk gebracht, maar je kunt hem ook halen bij de Swingel en drukkerij 
Pool. Vind jij de bespaarmeter handig en gun jij je buren ook één? Neem dan gerust 
meer exemplaren mee! 
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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

Jolien Wegman - Boelens

Tel.: 0516 480 741   BGG: 06-12973201

e-mail: swingel@wijnjewoude.net

 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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Huurders en verhuurders overleggen 
Diverse huurdersgroepjes zijn inmiddels in overleg met hun woningcorporatie of 
verhuurder over het verduurzamen van hun woningen. Er worden mooie plannen 
gemaakt om de stimuleringsbijdrage in te zetten voor isolatie, hybride warmtepompen of 
zonnepanelen. Enkele projecten zijn zelfs al gerealiseerd. 
Wil jij ook plannen maken met je verhuurder, neem samen met je buren het initiatief om 
contact te zoeken. 
 
Verduurzaming huurwoningen Elkien  
Op verzoek van WEN en met support 
van de wethouder van de gemeente 
Opsterland is onlangs overleg geweest 
met de nieuwe bestuurder van Elkien. 
We hebben een aantal ideeën op tafel 
gelegd die tot doel hebben de 
huurwoningen in Wijnjewoude versneld 
te verduurzamen. We hopen in januari 
op nadere berichten. 
 
Hogere subsidies 
Vanaf 4 januari dit jaar zijn de 
rijkssubsidies op isolatie en (hybride) 
warmtepompen flink omhoog gegaan. 
Het wordt nu nog aantrekkelijker om 
jouw stimuleringsbijdrage van €2.000,- 
daarvoor in te zetten! Kijk op 
www.wen.frl/stimuleringsregeling/subsidi
es voor het laatste nieuws. 
 

Stimuleringsregeling 
Dezer dagen vraagt WEN een aantal 
inwoners die inmiddels hun 
stimuleringsbijdrage hebben 
geïncasseerd naar hun ervaringen met 
het aanvraagproces. We willen er graag 
van leren. Als jij jouw ervaringen wilt 
delen kun je ze ook mailen aan 
besparen@wen.frl. WEN krijgt graag 
feedback.  
 
Nog geen lid van WEN? 
Van sommige mensen die een 
stimuleringsbijdrage hebben 
aangevraagd, horen we dat ze WEN-lid 
willen worden maar niet weten hoe dat 
kan. Het is heel eenvoudig. Ga naar 
www.wen.frl en klik op de gele knop ‘lid 
worden’ rechtsboven. Op je smartphone 
krijg je de knop direct in beeld. Je mag 
ook bellen met 06-22686526. 

 
Het lidmaatschap kost je niets. Wel ben je direct betrokken en kun je mee bepalen hoe 
we samen Wijnjewoude Energie Neutraal maken. Al het WEN-nieuws krijg je 
rechtstreeks in je mailbox. 
 
 
 
 
 

  
 
Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2022 toe. In de vorige Bân hebben wij al 
aangegeven dat de winterwandeltocht in januari vanwege de coronapandemie niet 
doorgaat. Natuurlijk hopen we in de zomer van 2022, als het weer mogelijk is, onze 
activiteiten op te pakken zoals de rommelmarkten en de fietsvierdaagse. Maar hierover 
gaan wij als bestuur nog in overleg. 
 
Bestuur VVV Wijnjewoude  
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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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Ervaringen met een hybride warmtepomp 
 
Zeven jaar geleden kochten wij ons huis aan de Petersburg. We hebben sinds die tijd 
flink geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Dak- en spouwmuurisolatie, 
HR++ glas, vloerisolatie met vloerverwarming in kamer en keuken en zonnepanelen. En 
een hoog rendement houtkachel die we ‘s avonds stoken. Hierdoor is onze 
energierekening geslonken van €243,- naar €26,- per maand. De aanschaf van een 
warmtepomp zouden we dus nooit terugverdienen. Maar met €2.000,- subsidie van de 
WEN en €1.800,- van het rijk werd het een ander verhaal. 
 
We hebben uiteindelijk gekozen voor 
een Remeha Elga 6Kw hybride 
warmtepomp. Met de leverancier 
spraken we af dat ik zelf de pomp zou 
installeren en hij daarna de aansluiting 
en inbedrijfstelling zou doen. De 
buitenunit heb ik op een stevige stalen 
bok geplaatst. De binnenunit kon naast 
de CV-ketel op zolder hangen. De 
leidingen tussen de units hebben we 
door PVC-buizen gevoerd over het 
platte dak. Het aansluiten ging zeer 
voorspoedig. Binnen een dag draaide 
de pomp. 
 
En hoe bevalt hij? Beter dan verwacht! 
We hadden wat twijfels over het geluid. 
Je leest de meest vreselijke verhalen 
over trillingen en geluidsoverlast, maar 
je hoort hem buiten heel zachtjes en 
binnen helemaal niet. In het begin 
hoorden we wat geruis in de leidingen, 
maar na het terug regelen van de 
circulatiepomp was dit over. Leuk is dat 

je veel kunt instellen. Je kunt 
bijvoorbeeld de prijs van gas en 
elektriciteit instellen, waardoor de pomp 
zelf uitrekent of het voordeliger is om de 
warmtepomp (elektriciteit) te gebruiken 
of de CV-ketel (gas). 
 
Met onze zonnepanelen leverden we 
altijd meer stroom terug dan we 
verbruikten maar die stroom gaan we nu 
wel gebruiken met de warmtepomp. We 
hebben daarom nog zes panelen erbij 
geplaatst en hopen zo alle stroom die 
we gebruiken ook zelf op te wekken. De 
gasprijzen gaan in de toekomst nog veel 
meer stijgen, maar dat kan ons niet zo 
veel meer schelen. Via WEN kregen we 
ook nog gratis een energiemeter. Die 
hebben we aangesloten op de slimme 
meter en zo kunnen we op onze 
telefoon zien hoeveel energie we 
gebruiken. De thermostaat van de 
warmtepomp kunnen we nu ook via de 
telefoon aflezen en bedienen. 

 
In de twee maanden die we de warmtepomp nu gebruiken, hebben we alleen gas 
gebruikt voor warm water en douchen, omdat we elektrisch koken. Over hoe de 
warmtepomp bevalt als het echt streng gaat vriezen, kunnen we nu nog niets zeggen. 
 
Joop Hofer 
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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

Dinsdag  8:30 - 17:30 uur
Woensdag  8:30 - 20:00 uur
Donderdag  8:30 - 17:30 uur
Vrijdag   8:30 - 17:30 uur
Zaterdag  8:00 - 12:00 uur

Kruisweg 2b
8434 NE Waskemeer
0516 421665
info@hildehair-estherbeauty.nl
www.hildehair-estherbeauty.nl

Kapsalon

Kapsalon

Schoonheidssalon

Openingstijden:

Fysiotherapie Goren

Vestiging Haulerwijk:   0516-422 761
Vestiging Bakkeveen:   0516-542 246

www.fysiotherapiegoren.nl
e-mail:henkgoren@hotmail.com

Afspraak zonder verwijzing mogelijk!

·Fysiotherapie (ook aan huis)

·Manuele therapie

·Nek-, schouder- en arm specialisatie

·Oefengroepen

·FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut)

·Medical Taping Concept
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WABE gaat het anders doen! 
 
Al meer dan 35 jaar hebben wij onze winkel aan de Merkebuorren. U kent ons van de 
verkoop en reparatie van witgoed, keuken inbouwapparatuur en klein huishoudelijke 
apparaten. 
 
Wij hebben het altijd met veel plezier 
gedaan, maar de jaren gaan tellen. 
Daarom is het tijd voor een verandering. 
En om eerlijk te zijn heeft corona ons de 
ogen geopend, deze periode heeft ons 
laten zien hoe goed opening op 
afspraak werkt. Wij waren er heel 
tevreden mee en veel klanten ook. 
Daarom hebben wij besloten om vanaf 1 
januari de winkel alleen nog op afspraak 
te openen. Wij hebben dan alle tijd en 

aandacht voor uw wensen en u kunt 
zich in alle rust oriënteren op de 
mogelijkheden. 
 
Voor de rest verandert er niet zoveel. 
Wij blijven het vertrouwde adres voor 
verkoop, reparaties, bezorgen en 
installeren van de geleverde goederen. 
U kunt uw bezoek plannen door te 
bellen met 0516-481892 of te appen 
naar 06-55506665. 

 
Wij wensen jullie een gelukkig en gezond 2022. 
 
Antoon en Veronica van de Wolfshaar 
Merkebuorren 46, 9241GG Wijnjewoude. 
 
 
 

Oplossing puzzel Bân december 
 
Vele inwoners van Wijnjewoude zijn op zoek gegaan naar de windwijzers in ons dorp. 
Dat was niet gemakkelijk en best wel even zoeken. Maar er zijn best veel inzendingen 
binnengekomen. Hieruit zijn twee winnaars naar voren gekomen. 
 
De winnaars zijn: 

1. Arjen Eker 
2. Jannie Veenstra 

Van harte gefeliciteerd. 
 
Hierbij de oplossing: 
1. Gentiaan 24 
2. Russchenreed 54 
3. Tjalling Harkeswei 88 (hoek Jan Hofswijk) 
4. Merkebuorren 20 
5. Merkebuorren 54 
6. Weinterp 63 

7. Loksleane 17 
8. Weinterp 73 
9. Merkebuorren 9 
10. Welfingstrjitte 58 
11. Merkebuorren 105 
12. Weinterp 3 
 

 
Iedereen bedankt voor het oplossen van de puzzel. De winnaars krijgen een kleine 
attentie thuisbezorgd. 
 
Redactie de Bân 
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2022, let’s sparkle and shine bright  

like a diamond! 
 
Een nieuw jaar, een nieuw hoofdstuk en ook toe aan een nieuwe look? Geef jezelf of 
samen met een vriendin op, want 16 januari komt Carla Pol naar Dorpshuis de Swingel! 
 
Carla heeft veel grote opdrachten gedaan (o.a. voor fashiondesigners) in Amsterdam en 
heeft gewerkt in het Amstelhotel in Amsterdam. Door deze mooie opdrachten is ze nog 
steeds de vaste visagiste voor bekende dames in het westen van het land. 
 

Zo heeft ze de visagie gedaan van de mensen in 
een videoclip van Davina Michelle en is ze te zien 
geweest op tv in het programma 'De beste van 
Nederland'. Ze heeft heel veel bruidjes voorzien van 
mooie make-up en kapsels. Dit doet ze nog steeds 
en met heel veel passie en plezier. 
 
Op 16 januari word je eerst ontvangen met bubbels, 
waarna je je haar, make-up en kleding laat stylen 
door stylist Carla! Carla neemt (heel veel leuke) 
kleding mee! Zit er iets tussen wat je leuk vindt? 
Dan kun je deze ook kopen. Dat geldt ook voor de 
make-up. Wanneer je helemaal tevreden bent word 
je op je mooist gefotografeerd! Uiteraard ga je ook 
niet met lege handen naar huis. 
 
Ook is gelegenheid om lekker te lunchen in de 
Swingel, met luxe belegde, verse broodjes en kun je 

een lekker drankje drinken in bijvoorbeeld de loungehoek. Het belooft een ontspannen 
dag te worden. 
 
De kosten van deze dag zijn €45,- p.p. Geef je gauw op, want er is maar een beperkt 
aantal plekken beschikbaar! We houden natuurlijk wel een kleine slag om de arm voor 
wat betreft de coronaregels. Mocht het zo zijn dat de make-over-dag geen doorgang kan 
vinden, dan laten we u dat tijdig weten! Houd ook onze Facebookpagina in de gaten 
(Dorpshuis de Swingel). 
 
Opgeven kan per mail: swingel@wijnjewoude.net . 
 
Heel graag tot dan! 
Carla & Jolien 
  



13

 
Vooraankondiging 

 
In de voorjaarsvakantie 

Kindertheater in De Swingel 
 

Hakim 
(Bekend van Sesamstraat) 

 

 
 

Houd online en offline promotie in de 
gaten! 
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Week van gebed voor eenheid 2022 wijst op het 
licht in het duister 

 
Tijdens de Week van Gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit 
de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de 
weg wijst naar Jezus. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 t/m 23 januari. 
Christenen in de hele wereld komen in de week van gebed samen om te bidden voor 
eenheid, de wijk en de wereld. Het thema: LICHT IN HET DUISTER, is dit jaar 
aangedragen door christenen uit het Midden-Oosten. Ook in Ureterp, Frieschepalen en 
Wijnjewoude zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden, 
fysiek, digitaal, is van harte welkom. 
 
De gebedsweek is een initiatief van de raad van kerken en missie Nederland, een 
missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn 
honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de 
gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelen materialen voor kerken en 
christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Licht in het duister’. Zo is er een 
gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen 
beschikbaar voor kinderen en tieners. Meer informatie hierover is te vinden op 
www.weekvangebed.nl.  
 
De gebedssamenkomsten vinden plaats op: 
Maandag 17 januari  GKV de Paedwizer in Frieschepalen. 
Dinsdag 18 januari  PKN Gereformeerd Merkebuorren in Wijnjewoude. 
Woensdag 19 januari  PKN Ontmoetingskerk in Ureterp. 
Donderdag 20 januari  VGKN Tolheksleanne in Frieschepalen. 
Vrijdag 21 januari  GKV De Levensbron in Ureterp. 
Zaterdag 22 januari blijft over. 
 
Zondag 23 januari is de gezamenlijke afsluiting in de PKN-kerk, Merkebuorren 
Wijnjewoude. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. Alles wordt georganiseerd 
onder voorbehoud. De regelgeving rondom corona moet het wel mogelijk maken. Wij 
hopen en bidden dat deze week doorgaat. 
 
 

Presentje Zonnebloem 
                                                                                
Corona beheerst nog steeds ons leven. Een gezamenlijk 
uitje zat er ook afgelopen jaar weer niet in. Om toch wat 
licht in deze duistere tijd te brengen kwamen we op het 
idee om onze cliënten te verrassen met een moderne 
elektrische kaars. Kort voor de kerst zijn deze 
rondgebracht door onze vrijwilligers. In Wijnjewoude 

werd dit gedaan door de kerstman. 
De ontvangers van het presentje 
wilden vaak graag even met 
hem/haar op de foto. 
 

Antje Berga 
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Geef de pen door 
 
Allereerst wil ik Frank Roijenga bedanken voor de Pen. 
 
Ja daar zit ik dan achter de computer, dit is totaal niet mijn ding, maar ik 
vind het toch ook wel weer leuk om ons zo wat voor te stellen aan alle 
inwoners van Wijnjewoude, want zolang wonen wij hier nog niet. 
 
Ik ben Titia Mud en ben 51 jaar en woon 
samen met mijn man Bareld (53) en 
onze 3 zonen Wybe (22), Jurjen (19) en 
Douwe (11) aan de Loksleane 23. Onze 
oudste zoon Gauke (24) woont niet 
meer thuis, hij heeft een eigen huis in 
Akkrum wat hij helemaal zelf heeft 
verbouwd. Hij woont daar nu alweer 1,5 
jaar. 
 
Ik ben opgegroeid in Wirdum waar ik 
Bareld ben tegengekomen. Ik heb mijn 
opleiding in het westen van het land 
gedaan, de inservice Z –
verpleegkundige zoals het toen nog 
heette. Bareld is mij even later achterna 
gekomen en is daar chauffeur 
geworden. Wij huurden een leuk huisje 
midden in het centrum van Woerden. 
Maar ja wij zijn geen mensen die graag 
in een stad wonen en gingen dan ook 
op zoek naar een huisje op de ruimte, 
maar wat daar niet te betalen is. Bareld 
kon via zijn baas in Zwolle werken en wij 
vonden een erg leuk huis aan de rand 
van het bos in het ‘t Loo. Huis verbouwd 
en hier kregen wij onze eerste 2 zonen. 
Wat een prachtige omgeving en mooie 
natuur. Hier kunnen wij erg van 
genieten, maar ja wij zijn en blijven 
Friezen en wilden toch wel weer naar 
het Friese land. We kwamen in 
Luinjeberd terecht, mooi huis en mooi 
plekje. Hier werden onze andere 2 
jongens geboren. Bareld is hier een 
winkel in groente en fruit begonnen met 
iets later alle vers producten erbij. Wij 
hebben hier een erge leuke tijd gehad, 
maar na 15 jaar zijn we ermee gestopt 
en hebben we de winkel in Tjalleberd 
verkocht en ook gelijk ons huis. Wij 
wilden weer wat meer in en bij de natuur 

wonen wat wij in Luinjeberd altijd al 
gemist hadden. 
 
Wij hebben dit huis 2,5 jaar geleden 
gekocht, helemaal verliefd op het mooie 
plekje aan het doodlopende stukje weg 
en gelijk bij de bos. Wel zijn wij nog 
steeds druk bezig met het verbouwen 
van het huis en willen dit ook zo 
energiezuinig als mogelijk doen, dit doet 
Bareld, met wat hulp van mij, helemaal 
zelf, waar erg veel tijd in gaat zitten, en 
tijd die wij ook niet alleen in het 
verbouwen willen steken maar ook in al 
die andere dingen die wij leuk vinden. 
 
Wat wij graag doen is er op uit gaan, 
zowel weekendjes als in de vakanties. 
Graag zoeken wij de natuur op in 
Europa. Sinds twee jaar hebben wij 
onze bus tot campertje omgebouwd en 
zoeken wij de natuurcampings op. 
Afgelopen zomer hebben wij in Zweden 
rondgetrokken en wild gekampeerd, zo 
basic mogelijk, daar genieten wij van. 
Maar ja door mijn werk in de zorg (ja dit 
is iets wat niet verandert bij mij, dit doe 
ik mijn hele werkleventje al in de 
gehandicaptenzorg, wel bij verschillende 
organisaties) is het wel lastig om vaak 
genoeg weg te kunnen... Ik werk nu met 
veel plezier bij Olmenes in Appelscha, 
een kleine organisatie waar de 
bewoners op de eerste plaats staan en 
het om hen draait, waar nog wel tijd 
voor ze is. 
 
Verder vind ik erg veel dingen leuk om 
te doen zoals lekker in de tuin bezig zijn, 
dit jaar een poging gedaan om een 
moestuin te houden wat niet helemaal 
gelukt is, wat verwilderd maar volgend 
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jaar maar weer een poging doen (al 
doende leert men). Wij willen nog wel 
verschillende fruitbomen planten. Geniet 
ervan om dingen zelf te maken, veel 
jams en dergelijk al gemaakt, maar ook 
zelf yoghurt maken van de verse melk 
van onze buren Hoogenberg, mmmm... 

Ik mag graag creatief bezig zijn zoals 
bijvoorbeeld mozaïeken. Ook mag ik 
graag lezen, een wandeling maken of 
onze dieren verzorgen. Ik vind het ook 
fijn te volleyballen en heb mij dan ook 
aangesloten bij DWS, wat een gezellige 
club mensen. 

 
Wij genieten volop van al het moois wat Wijnjewoude ons biedt en hopen hier nog een 
tijd met veel plezier te wonen. U komt ons vast wel een keertje tegen als er weer wat 
meer mag, of kom gerust eens langs. Wij wensen iedereen een lokkich en sûn 2022. 
 
Ik geef de Pen graag door aan Gerda de Boer. 
 
 
 

100 jaar voetballen in Wijnjewoude 
 

 
Het afgelopen jaar 2021 was het jubileumjaar van onze 
plaatselijke voetbalvereniging. Vanwege de 
coronaperikelen moest de voorgenomen feestelijke 
jubileumviering in augustus uitgesteld worden naar 
augustus van dit jaar. 
 
Over dat 100 jaar voetballen in ons dorp is een 
historisch overzicht samengesteld en de eerste druk 
van het boekje was klaar op de dag van de 
oorspronkelijke jubileumviering. 
Om het jubileumjaar zonder aandacht daarvoor niet 

voorbij te laten gaan is een 50-tal boekjes uitgereikt aan actievelingen rondom de club, 
leden van verdienste en een tal mensen en/of hun partners, die in het verleden 
belangrijk voor de club zijn geweest. 
 
Om niet nodeloos veel boekjes te drukken kan eenieder die belangstelling heeft voor het 
voetbalgebeuren bij ODV en de historie ervan, een exemplaar in bezit krijgen door er 
een te bestellen. In principe worden ze gratis verstrekt. 
 
Voor de honderdjarige club zou het een mooi cadeau zijn wanneer iedere besteller een 
vrijwillige bijdrage zou storten op onderstaand rekeningnummer. 
Een richtlijn daarvoor: de kostprijs van ieder boekje zit tussen de €15,- en € 20,-. 
 
Het bestellen kan per email: vdveen51@hetnet.nl of een berichtje per telefoon op 
nummer 06-12101711. Bestellen tot 20 januari. Duidelijke naam en adres opgeven, dan 
wordt het bij u thuis bezorgd. 
 
Eventuele bijdrage op rekeningnummer vv ODV  NL88 RABO 0373 7558 64 onder 
vermelding van ‘jubileumboek’. 

Durk v/d Veen. 
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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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Werkgroep Kom erbij 
 
 
Koester de verschillen, luister naar elkaar, erken de ander 
en omarm de harmonie. 

LC 
 
2022 
Als u dit leest, staan we al weer met beide benen in het nieuwe jaar. Vanaf deze plek 
wensen wij, Marion, Anja, Marjan, Klaasje, Geesje, Trientje, Gré, Grietje, Jelle, Leny, 
Grietje, Auckjen, Lydia en Alie, alle vrijwilligers van Kom erbij, u dan ook een gelukkig 

Nieuwjaar vol warmte, liefde en voorspoed, met nog steeds de 
hoop dat we met man en macht het virus eronder kunnen 
krijgen. 
 
Taart op 7 december, Nationale vrijwilligersdag 
Lieve dorpsgenoten, bedankt! In het kader van deze speciale 
dag, werden we verrast met een prachtige taart. Blijkbaar 
hadden jullie gehoor gegeven aan de oproep om te stemmen. 
Dit jaar kwam het initiatief vanuit, Romte foar talint, een project 
van welzijnsorganisatie CodeHans en Gemeente Opsterland.  

 
SamenWijnjewoude en de traditie 
– En weer was daar de Kerstattentie voor heel oude, zieke en eenzame dorpsgenoten. 

En natuurlijk werden de mensen die een geliefde moesten missen of een andere 
tegenslag moesten verwerken afgelopen jaar, niet vergeten. 

– En weer kwamen we in de wijde omgeving, bij 
dorpsgenoten die moesten verhuizen naar een plek 
met veel verzorging dichtbij. 

– En weer deden we het samen met Plaatselijk 
Belang, De Hervormde Gemeente, Gereformeerde 
Kerk Wijnjewoude Hemrik en het Dorpssteunpunt. 

– En weer waren daar de handen van de lieve mensen 
van dagbesteding De Twa Bûken, die Ken en Janny runnen. 

– En weer danken we de plaatselijke middenstand, dit jaar was dat Buurtsuper 
Magnifiek, voor het sponsoren van het lekkers wat erbij kwam en Frans voor het 
drukken van de kaartjes. 

– En weer kunnen we supertrots zijn op dit prachtige initiatief. 
– En weer proberen we onze weg naar meer verbinding en saamhorigheid uit te 

breiden met nieuwe dorpsbrede initiatieven, doet u mee, in 2022? 
 

Elke dag heeft wel iets, maar vandaag is bijzonder. 
 
Ons kun je bereiken via e-mailadres, komerbij@wijnjewoude.net, of natuurlijk 
telefonisch, Alie 0516-481307 of Lydia 06-37552518.  
 
Ondertussen blijven we naar elkaar omkijken, en treffen we u onderweg natuurlijk graag 
op gepaste afstand. Please, stay safe!! Blijf gezond. 
 
Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman.  
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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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Fysiotherapie Goren 
 
Het nieuwe jaar begint bij Fysiotherapie Goren met een wisseling van de wacht. Jolande 
van Dam gaat met pensioen en we hebben in Karin Dolstra een geschikte vervanger 
voor haar gevonden. Karin neemt de patiënten van Jolande in Haulerwijk en Bakkeveen 
over. Karin is manueel therapeut en fysiotherapeut met specialisatie sport, hoofdpijn en 
kaakklachten en wij zijn blij dat ze ons team komt versterken.  
 
Wat kan manuele therapie voor mij betekenen? 
Als u last hebt van een gewricht of pijn met bewegen, maak dan een afspraak met een 
manueel therapeut. U kunt bijvoorbeeld bij de manueel therapeut terecht met: 
– Hoofd- en nekpijn, vaak in combinatie met een stijve bovenrug 
– Nekpijn, ook als deze uitstraalt tot in de arm 
– Klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn 
– Heupklachten 
– Lage-rugklachten, ook als deze uitstralen naar het been 
– Duizeligheid die komt door het bewegen van de nek 
– Schouderklachten, mogelijk in combinatie met nekklachten 
– Frozen shoulder (pijn en stijfheid in de schouder) 
– Tenniselleboog 
– Kaakklachten, soms in combinatie met nekklachten 

o Kaak klemmen en of tandenknarsen 
o Pijn in het gezicht, kaak of hoofd 
o Kaakklachten bij kauwen 

 
Het aantal behandelingen manuele therapie ligt gemiddeld op zes. U kunt zonder 
verwijsbriefje een afspraak met de manueel therapeut maken. U kunt veilig een manueel 
therapeut bezoeken. Zij voert altijd eerst een screening uit om te beoordelen of u bij de 
manueel therapeut aan het juiste adres bent of toch beter naar uw huisarts kunt gaan. 
 
Neem voor vragen of een afspraak contact op met Fysiotherapie Goren. Voor de 
vestiging in Haulerwijk op telefoonnummer 0516-422761 en voor de vestiging in 
Bakkeveen op telefoonnummer 0516- 542246. 
 
 
 

Terug van weggeweest 
 
Dat is een lagere schoolrapport van de jaren 1922-1927 overkomen. Het rapport is 
ondertekend door de schoolmeesters van destijds D. van der Meulen en R. Kieft. Dit 
waren in die periode de respectievelijke hoofden der school voor het Christelijk lager 
onderwijs te Wijnjeterp. 
 
Het is het rapport van Hendrik Visser 
vanaf het moment dat deze als leerling 
in de derde klas zat. Hendrik is een 
ijverige leerling, blijkt uit zijn score in de 
5e en 6e klas van een 10 voor gedrag en 
voor vlijt tussen de 8 en de 10. Zijn 

geboortedatum is 6 maart 1914 en naar 
alle waarschijnlijkheid stond zijn 
geboortehuis aan het vroegere 
Tsjerkepaad, ter hoogte van de Familie 
Seefat. De boerderij is in de jaren 1960 
in verband met de ruilverkaveling 
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verplaatst naar het Weinterperschar. 
Hendrik was getrouwd met Geertje 
Keizer, woonde in Den Haag en was zijn 
werkzame leven bij de Marechaussee. 
 
Het rapportboekje is in een 
tweedehands winketje in Den Haag 
gekocht door een fanatieke sneuper van 

de Stichting Fries Documentatiecentrum 
voor Genealogie (Friedoc). Deze 
stichting was onderdeel van Tresoar, 
maar werd door digitalisering en het 
rechtstreeks op internet plaatsen van 
kranten met hun burgerlijke stand 
overbodig in 2013. 

 
Vanaf september 2009 lag het boekje in Leeuwarden op dat bureaudepot van Friedoc. 
De op vrijwillige basis werkende secretaris daarvan, de heer Freerk Kunst  wonend in 
Wijhe, ontfermde zich daarover toen de stichting werd opgeheven. Dankzij diens inzet 
om contact te zoeken met de Bân en historisch Wijnjewoude is de cirkel rond van het 
rapport dat na pakweg 90 jaar, bijkans ongeschonden, van Den Haag via Leeuwarden 
en Wijhe terug is in nu Wijnjewoude, bij Hendriks nichtje Rennie Visser aan de 
Welfingstrjitte die ook onderstaande foto beschikbaar stelde. 
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Op krachten blijven 
 
Als je het woord diëtist hoort, dan denk je waarschijnlijk aan overgewicht en af moeten 
vallen. Het gebeurt ook andersom, wij zien ook regelmatig mensen die onbedoeld zijn 
afgevallen! 
 
Ziekte, operatie, vermoeidheid, pijn, 
rouw, armoede, angst, eenzaamheid, 
kauw- of slikproblemen, verdriet, 
verslaving, wond, ademhalings-, maag-  
en darmproblemen kunnen oorzaken 
zijn. Soms gaat iemand dan minder eten 
en is het logisch dat hij of zij kilo’s kwijt 
raakt. Soms blijft iemand goed eten, 
maar heeft het lichaam meer 
voedingsstoffen nodig. Denk maar eens 
aan een grote wond, hier gaan veel 
energie en bouwstoffen in zitten om te 
helen. Of wat je vaak hoort bij COVID-
19, dat mensen langere tijd vermoeid 
blijven. 
 
Wat vaak gebeurt, is dat je lijf bij ‘stress’ 
de eigen eiwitreserves gaat gebruiken 
om er bouwstoffen, afweercellen en 
hormonen van te maken. Die reserves 
zitten vooral in de spieren, we zien dus 
vaak dat mensen hun spieren kwijtraken 
bij ziekte, en onvoldoende voeding. Je 
vetreserves raak je hiermee dus niet 
snel kwijt, het is niet per sé goed voor 
de lijn. Minder spiermassa wekt op: 
vermoeidheid, krachtverlies, grotere 
kans op vallen, lusteloosheid, slechte 
wondgenezing, hart en longen werken 

minder goed en je hebt meer kans om te 
overlijden. 
 
Goed blijven eten bij ziekte of ongemak 
is erg belangrijk, om niet in een 
negatieve spiraal naar beneden te 
raken, maar juist er zo goed en snel 
mogelijk bovenop te komen. Een grote 
uitdaging natuurlijk om je eetpatroon 
aan te passen, als er al zo veel aan de 
hand is… 
 
Soep, groente en fruit, zijn bij het 
behoud van kracht niet het belangrijkste, 
hier zitten geen eiwitten in. Juist door 
meer zuivel, vlees, vis, ei en noten, eet 
je lijf minder veel van je spieren op. 
 
Hoe eerder je voeding slim inzet, hoe 
beter. In verschillende ziekenhuizen 
wordt bijvoorbeeld al aangeraden om de 
wachttijd vóór een operatie als 
‘trainingstijd’ in te zetten, met 
krachtoefeningen én eiwitrijke voeding, 
zodat mensen zo fit mogelijk op de 
operatietafel komen, dagen eerder naar 
huis kunnen en minder complicaties 
krijgen.  

 
Wij zijn Sanne de Ree en Deveny Tolboom. Sanne begeleidt cliënten in Wijnjewoude en 
Jubbega (ook in de avond) en Deveny in Haulerwijk en Donkerbroek. Van maandag tot 
en met woensdag zitten wij hier voor je klaar en mocht dat niet lukken, dan doen we ook 
aan telefonische consulten of via beeldbellen. Vind je het fijn als een van ons met je 
meekijkt naar de voeding? Wij zijn te bereiken via 06-30375766 of info@sannederee-
dietist.nl. Wist je trouwens dat iedereen standaard 3 uur per jaar bij de diëtist kan komen 
voor begeleiding en als je door je eigen risico heen bent je geen verdere kosten meer 
hebt? 
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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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Mest door Wijnjewoude, over Weinterp  
en door de omgeving 

 
Nog net in 2021 verwijs ik naar een rapport van vorig jaar. Het rapport van Arcadis waar 
de overlast van de routes en vervoersbewegingen in staan die nodig zijn voor de 
mogelijke mestvergister. Deze routes en het aantal keer heen- en weer rijden zijn 
ingetekend op een kaartje van Wijnjewoude en omgeving. 
 
Arcadis heeft vier opties uitgerekend: van en naar één centrale mestvergister met een 
grote of kleine vrachtwagen en van en naar drie decentrale mestvergisters met een 
grote of kleine vrachtwagen. De grote vrachtwagen is zo’n tankauto waar 36 kuub mest 
in kan. De kleine vrachtwagen kan 15 m3 mest vervoeren. Hiernaast het kaartje hoe dat 
eruit zou zien met de kleine vrachtwagen. De getallen zijn per week en een week is van 
maandag tot en met zaterdag, dus 6 dagen rijden. WEN heeft al toegezegd zich hieraan 
te houden. 

 
  
Oranje/dikkere lijnen: afgesproken routes mestvervoer 
Oranje blokje in de route met getal: aantal keer heen- en weer rijden per week 
Blauw blokje met 2 getallen: boerderij met aantal keer rijden & mest x 1.000 

m3 
 
Over het stukje Tolleane naar de mogelijke mestvergister bij de oude RWZI rijdt dus 106 
keer de mestvrachtwagen langs, 6 dagen per week, alleen ’s zondags niet. Over de 
Weinterp 50 keer per week van maandag tot en met zaterdag, het hele jaar door.  
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d.  molenmaker
timmer- en  onderhoudsbedrijf

Wijnjewoude 06 25 40 00 36
www.durktimmerwurk.nl

0516 745 020

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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En het zal nog vaker moeten worden want dit is berekend op hoeveel boerderijen en 
mest er nu zijn in onze postcode 9241, maar het is bekend dat er te weinig mest is voor 
de mestvergister. Er is nog een kleine 12.000 m3 mest tekort, ervan uitgaande dat alle 
huidige boerderijen blijven. Dus er zullen meer boerderijen bij moeten komen en de 
vrachtwagen zal nog vaker moeten rijden. En dat terwijl de 2e Kamer een motie heeft 
aangenomen dat de bewuste SDE-subsidie niet meer beschikbaar is voor 
mestvergisters omdat een mestvergister geen goed idee is en niet bijdraagt aan een 
betere, duurzamere, gezondere en fijnere leefomgeving voor mens, plant en dier.  
 
Het hele rapport, in kleur en met alle 4 varianten, is gepubliceerd op de website van 
WEN.  
 
Marga Oosterveld 
 
 
 
 
 

Prikbord 
 

Nierstichting 
  
De collecte voor de Nierstichting 

heeft afgelopen najaar ondanks de 
corona-belemmeringen een prachtig 
bedrag van €1312.- opgebracht  
  
Hiervoor wil ik iedereen die hier aan 
heeft meegewerkt heel hartelijk 
bedanken en een ieder een gelukkig  
en gezond 2021 wensen. 
 
Namens De Nierstichting 
Michiel Postma, Coördinator 

 Oproep 
  
Ik ben ooit aan onderstaand 

borduurwerk begonnen maar omdat mijn 
zicht minder is geworden ligt het onaf in 
de kast. 
 
Is er misschien een liefhebber van 
borduren die dit werk af wil maken? 
Meld u dan bij Klaasje van der Woude, 
tel. 0516 481391. 
 

 

 
 

Leger des Heils 
 
De collecte van het Leger des 

Heils die in november is gehouden, 
heeft inclusief de codes €1.447,56 
opgebracht. 
 
Alle gevers en de collectanten heel 
hartelijk bedankt voor dit geweldige 
resultaat. 
 
De coördinator, familie Veenstra 

 



28

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

SSPP:
Specialist in Wassen - Drogen 

Koelen - Inbouwapparatuur

Merkebuorren 46
9241 GG  Wijnjewoude
Telefoon: (0516) 48 18 92

VERKOOP & REPARATIE

         

Alleen op afspraak geopend!
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Energienota 
 
De energienota schiet omhoog. Zijn de kosten nog op te brengen of ziet u geen 
mogelijkheden deze te betalen? We willen als gezamenlijke kerken met u kijken naar 
een oplossing. 
 
WEN kan een helpende hand bieden wat betreft tips om te besparen, kijken naar 
mogelijkheden voor verduurzamen van uw woning. Dorpssteunpunt staat klaar, om u te 
helpen de juiste persoon/instantie te benaderen voor hulp. 
 
Heeft u vragen, wilt u informatie, kunt u wel wat hulp gebruiken? Neem gerust contact 
op met één van onderstaande personen. Uw telefoontje wordt vertrouwelijk behandeld. 
 
Namens de kerken van Wijnjewoude 
Homme van der Lei, tel.: 06-36503301 
Ypie Dijkstra, tel.: 06-41751708 

Namens WEN 
Janny Janssen, tel.: 06-22686526 
 
Namens Dorpssteunpunt 
Alie Blaauwbroek, tel.: 06-12410897 

 
 
 
 

Van het dorpssteunpunt 
 
Vanaf januari 2022 houden wij geen zitting meer in de Swingel. Omdat we weinig 
bezoek krijgen, stoppen we hiermee. We blijven wel bestaan en zijn op onderstaande 
nummers bereikbaar voor informatie en advies en als u (tijdelijk) een helpende hand 
nodig heeft. 
 
Bijvoorbeeld: 
– Ik moet een formulier invullen. Kan iemand mij daarbij helpen? 
– Ik heb mijn been gebroken. Kan iemand mijn hond uitlaten? 
– Ik ben nieuw in het dorp. Wat is er allemaal te doen? 
– Ik heb een rolstoel nodig. Hoe moet ik dat regelen? 
– Ik kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer en wil toch graag familie 

bezoeken. Welke mogelijkheden zijn er? 
– Het lukt niet meer om zelf te koken. Welke mogelijkheden zijn er om toch elke dag 

een warme maaltijd te eten? 
 
Dit zijn onze telefoonnummers: 
Joop Witlox   06-10805561 
Appie de Haan  06-57521732 
Alie Blaauwbroek  0516-481307 
Grietzen van der Woude 06-20655998 
Martje Seefat   0516-481271 
 
Wij wensen u het allerbeste voor 2022! 
Dorpssteunpunt Wijnjewoude  
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Peutergroep De Telle: speel en ontdekgroep voor 2-4 jarige kinderen.

BSO De Telle: Opvang na school voor 4-12 jarige kinderen
Kinderopvang Esther voor informatie of  aanmelding 

Kinderopvangesther@outlook.com
Esther Russchen 06-30283189

Kinderopvang Buitenleven:
Dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar

Kinderopvang Esther voor informatie of  aanmelding 
Kinderopvangesther@outlook.com

Esther Russchen 06-30283189

Boomkwekerij    
Johan Meinsma
06 291 906 86

info@boomkwekerij.johanmeinsma.nl

`s Morgens geopend van 9:00 t/m 12:30 uur
op vrijdag van 9:00 t/m 11:30 uur

`s avonds geopend van 18:30 t/m 21:00 uur
op zaterdag van 9:00 t/m 13:30 uur.

In overleg eventueel ook op andere tijdstippen.
Graag tot ziens bij Mirjam’s La Bjoetiek!

0516 - 858240
Merkebuorren 71 - 9241 GC Wijnjewoude
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Kerkdiensten 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Januari 

2 9.30 uur  Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Nieuwjaarsdienst 
 13.45 uur Weinterp Ds. H.C. Marchand, Groningen 

 9 9.30 uur Weinterp Ds. J. Bakker, Stiens 
 13.45 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 

16 9.30 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 
 13.45 uur Weinterp Dhr. D. Vos, Oostwold 

23 9.30 uur Weinterp Ds. W. van der Wind, Vlagtwedde 
 13.45 uur Weinterp Ds. F. Pierik, Drachten 

30 9.30 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Voorbereiding HA 
 13.45 uur Duurswoude Ds. M. Krooneman, Noordhorn 

 
 Februari 

6 9.30 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Viering HA 
    13.45 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Voort- en 

dankzegging HA 
 
 
 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Januari 
09 9:30 uur Ds. H. Engelsma  
16               9.30 uur       Dhr. H.J. Brouwer, Rouveen Vierdienst/ Voorber. Heilig Avondmaal 
23 9.30 uur       Ds. H. Engelsma Heilig Avondmaal 
30 9.30 uur       Ds. H.J. de Groot, Burgum  
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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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 Opper Haudmare 2  -  9241 WD  Wijnjewoude  -  06 57 58 43 54 
www.drukkerijpool.nl   -   www.opheteind.nl

 Een goed en gezegend 2022 toegewenst.

UPS Service Point


