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Dit jaar organiseren we een Paasvakantie van 9 t/m 22 april 

voor kinderen uit kindertehuizen of uit gezinnen 

die het moeilijk hebben en in Berlijn wonen.

Wij zoeken nieuwe gastgezinnen om een kind uit Berlijn 

een warm thuis en een fijne vakantie te bieden.

Hebt u interesse?

Kijk dan op de website www.paxkinderhulp.nl

of bel Frans Pool 06 57 58 43 54 voor meer informatie. 

paxkinderhulp.nl

HOERA VAKANTIE!
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Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

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

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

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

HM Haarmode Wijnjewoude

Een afspraak maken doet u telefonische:

0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Openingstijden:

    Ma.   13:00 – 17:30

    Di.    8:30 – 12:00 13:00 – 17:30

    Wo.     13:00 – 20:00

    Do.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Vr.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Za.      Gesloten

Pedicure- en manuele praktijk

Alma van der Meulen

Medisch pedicure
Manuele therapie
Voetreflexologie
Ook bij u thuis

Behandeling volgens afspraak
0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36
9241 GL  Wijnjewoude

Kinderen/jongeren met een beperking!!

- tijdelijk verblijf

- logeerhuis

- dagopvang

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

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

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

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

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

Op werkdagen open  
van 8:30 uur tot 12:00 uur 
van 13:00 tot 17:00 uur
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Van de redactie 
 
 
Redactie "de Bân" 
Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 
Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 
Lammert Bouma, Petersburg 25 tel: 48 14 57 
Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 
Gerda Westerhof, Merkebuorren 14  

 
 
Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. 
 
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 2 april 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 26 maart om 18.00 uur. 
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. 
 
Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Hendrika Overzet, tel. 0516-481727. 
Vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u mailen naar deban@wijnjewoude.net. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Op 17 februari is Jeen Posthumus overleden, de man van ons redactielid Annie. Een 
groot verlies voor haar. Wij wensen haar met haar gezin veel sterkte toe in de toekomst. 
Goede herinneringen aan het stichten van een gezin en het samen runnen van hun 
timmer- en aannemersbedrijf kunnen daarbij tot steun zijn bij het gemis. 
 
Aan het begin van een periode waarop een beheersbaar corona lijkt aangebroken te 
zijn, zijn er al weer donkere wolken te bespeuren. Een ingrijpen van een kleine groep 
machtswellustelingen zet Europa in vuur en vlam. Laten we hopen dat er genoeg 
verstandige mensen opstaan die dit verwoestende gebeuren weten te stoppen. 
De wereld is toch zo mooi en verdient niet om door menselijk ingrijpen onbewoonbaar 
geraakt te worden. 
 
Ondanks alles toch 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 

 
“Rûzich waar” 
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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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Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang 
  
Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt leden en 
belangstellenden uit voor de ledenvergadering op: 
 
Datum:  dinsdag 22 maart 2022 
Tijd:  20.00 uur (vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar) 
Plaats:  MFC De Swingel  
 
AGENDA 
1. Opening: terug- en vooruitblik door voorzitter Tineke Dreijer 
2. Mededelingen 
3. Jaarverslag van de secretaris (zie maarteditie van De Bân)  
4. Jaarverslag van de penningmeester (zie maarteditie van De Bân) 
5. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid 
6. Bestuursverkiezing 

− Aftredend: Theo van Linde. Jan Sytsema is bereid gevonden de vrijkomende 
plaats in het bestuur in te nemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor 
de vergadering melden bij de secretaris. 

− Vanwege corona konden er de afgelopen jaren geen kandidaten worden 
voorgesteld aan de leden. In deze periode zijn Geert van der Sluis, Silvana 
Broersma en Tineke Dreijer toegetreden tot het bestuur. Zij zullen zich tijdens 
deze ALV aan de leden voorstellen. 

7. Rondvraag 
8. Pauze 
9. Presentatie gebiedsontwikkeling Koningsdiep door dhr. Yep Zeinstra, provincie 

Fryslân 
10. Sluiting 
 
Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude 
Martin de Vries, secretaris 
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Jaarverslag 2021/2022 van de Vereniging voor 
Plaatselijk Belang Wijnjewoude 

 
Plaatselijk Belang Wijnjewoude zet zich het hele jaar door in om de leefbaarheid en 
saamhorigheid in het dorp waar mogelijk te verbeteren. De enige manier om hier met 
succes aan te werken is samen met de inwoners. Via de gebruikelijke kanalen houdt PB 
de inwoners gedurende het gehele jaar op de hoogte van haar bezigheden. In dit 
verslag is niet de ruimte om al deze zaken te bespreken, maar een aantal punten 
verdienen het om te worden uitgelicht. 
 
Allereerst zijn we ontzettend blij met de nieuwe leden die we dit jaar hebben mogen 
verwelkomen. PB is er voor alle inwoners, maar het zijn de leden die door de verkiezing 
van de bestuursleden en de inspraak in het beleid grotendeels bepalen welke richting 
PB op gaat. Hoe meer leden er zijn, hoe beter er daardoor aansluiting kan worden 
gevonden bij wat er leeft in ons dorp. PB heeft nu 611 leden; 75% van de adressen in 
Wijnjewoude. In 2020 waren het er nog 522 maar door de inzet van Aukje en Jannes  
Veenstra zijn er 135 nieuwe leden geworven. Dit aantal heeft het natuurlijk verloop en 
de verhuizingen ruimschoots gecompenseerd. Het bestuur wil Jannes en Aukje hierbij 
ontzettend bedanken en hoopt dat zij nog lang actief en betrokken willen blijven. 
 
Ondanks de groei van het ledenaantal was het het afgelopen jaar toch lastig om goed 
aan te voelen wat er speelde en leefde in het dorp. De meest waardevolle gesprekken 
vinden plaats wanneer je elkaar spreekt, wanneer je met elkaar aan tafel kan zitten of 
aan kan spreken op straat. Dit was vrijwel het hele jaar onmogelijk waardoor we beperkt 
werden tot communicatie via mail, telefoon of online vergaderingen.  
 
Het belang van goede gezondheid is het afgelopen jaar actueler geworden. Vanuit PB 
wordt hier veel aandacht aan besteed. De werkgroep Gezond Wijnjewoude is druk bezig 
invulling te geven aan positieve gezondheid. Positieve gezondheid gaat verder dan niet 
ziek zijn, het gaat ook over dagelijks functioneren, zingeving, kwaliteit van leven, mee 
kunnen doen en mentaal welbevinden. Dankzij de inspanningen van de werkgroep heeft 
de gemeente ons dorp voorgedragen als Bloeizone, net als onze buren in Bakkeveen. In 
een Bloeizone wordt zowel aandacht besteed aan fysieke gezondheid door bijvoorbeeld 
voeding en bewegen, maar ook aan de mentale gezondheid. De werkgroep is de 
opstartfase ontgroeid: waar het afgelopen jaar nog veel in het teken heeft gestaan van 
onderzoeken en plannen maken, zal het komende jaar meer in het teken staan van de 
invulling van de ambitie van de werkgroep: een aantrekkelijk dorp worden en zijn, voor 
jong en oud waar mensen graag verblijven en gezond oud kunnen én willen worden. 
 
Uit een eerdere bijeenkomst van PB met de werktitel ‘Samen Sterker’ is de werkgroep 
Speeltuinen ontstaan. Er is het afgelopen jaar veel tijd besteed aan het verwerven van 
fondsen en het uitwerken van de plannen. Voor elke speeltuin ligt er een plan klaar en 
inmiddels word een aantal speeltuinen al aangepakt. De inzet van de vrijwilligers in deze 
werkgroep is bewonderenswaardig. De kinderen van Wijnjewoude kunnen dankzij de 
inspanningen van de werkgroep straks weer veilig spelen en worden in de verschillende 
speeltuinen weer uitgedaagd om te spelen, leren en ontdekken. 
 
De gesprekken met de gemeente over nieuwbouw zijn nog altijd gaande. Er zijn 
meerdere overleggen geweest om naar de mogelijkheden te kijken. Op dit moment is 
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hier nog niet veel over te zeggen, maar er is goede hoop dat er komend jaar stappen 
gezet kunnen worden om nieuwbouw in ons dorp te realiseren.  
 
Dit jaar was het eindelijk zover: er is weer een supermarkt in het dorp! Zonder de 
enorme gedrevenheid van de dorpsgenoten die zich hebben ingezet voor de terugkeer 
van de supermarkt was dit nooit gelukt. Er waren tegenslagen en momenten dat het 
hopeloos leek, maar ze hebben niet opgegeven. Er staat daardoor een fantastische 
winkel die de leefbaarheid en levendigheid hebben teruggebracht in Wijnjewoude. PB 
heeft bewondering voor de tijd en energie die onze dorpsgenoten, Wout van der Wal en 
de familie Basta hierin hebben gestoken en is dankbaar en blij met het resultaat. 
 
Nog een mijlpaal dit jaar: vanaf begin dit schooljaar hebben wij een nieuwe school: De 
Sinnewizer. Met deze school is een langgekoesterde wens van PB in vervulling gegaan. 
Wij hopen dat de school een plek is waar onze kinderen in een veilige en vertrouwde 
omgeving kunnen leren en ontwikkelen.  
 
Op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid is PB nog altijd druk bezig. Samen met 
de buurtvereniging Klein Groningen werken we bij de gemeente aan maatregelen die 
vrachtverkeer over de Opperhaudmare ontmoedigt en de snelheid beperkt. Ook het 
vrachtverkeer en de snelheid op de Weinterp zijn onderwerp bij de overleggen tussen 
de gemeente en PB.  
 
Langs de oostelijke kant van de Merkebuorren wordt overlast ervaren van de 
klinkerbestrating. Wij verwachten dat de gemeente dit voorjaar begint met het herstraten 
van dit tracé tot de aansluiting bij Ald Duerswâld. De klinkers worden dan in het stillere 
‘keperverband’ gelegd waardoor de geluidsoverlast zal afnemen. 
 
De vervanging van het fietspad richting Bakkeveen door een betonnen verharding wordt 
gefaseerd over een aantal jaren uitgevoerd maar loopt om verschillende redenen 
vertraging op. PBW verwacht dat er dit voorjaar weer een deel wordt aangepakt. Ook de 
recreatieve fietspaden blijven onze aandacht houden. Samen met Plaatselijk Belang 
Bakkeveen werkt PB al jaren aan het vervangen van ongeveer 11 kilometer fietspad 
door betonnen fietspaden. De uitvoering ligt bij Staats Bosbeheer, Natuurmonumenten, 
de gemeente en de provincie. Zoals het er nu voorstaat zal met de vervanging van de 
paden ten noorden van Duerswâld worden begonnen. Deze worden in 2023 uitgevoerd. 
 
Aan de Te Nijenhuiswei en de Loksleane zijn nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Aan 
meer parkeerplaatsen aan de Te Nijenhuiswei wordt gewerkt. Bovendien zijn langs de 
Loksleane snelheidsbeperkende maatregelen getroffen. De brug in de Mounleane wordt 
in 2023 vernieuwd. Op de dorpsgrenzen zijn bloembakken geplaatst en bollen geplant. 
Dit lijkt niet alleen leuk, maar maakt ook duidelijk dat je een dorpskern binnenrijdt. Het 
doel van al deze maatregelen is het vergroten van de verkeersveiligheid.  
Zoals te lezen valt staat er veel op de planning. Hierbij wil PB wel opmerken dat de 
uitvoering in handen is van de gemeente. Wij hopen dat de toegezegde acties op de 
toegezegde momenten ook echt uitgevoerd zullen worden. 
 
Naast het bovengenoemde zijn er nog tal van onderwerpen die het afgelopen jaar op de 
agenda van PB hebben gestaan, of nog steeds staan. Over deze onderwerpen hebben 
wij jullie op de hoogte gehouden in de Bân en dat zullen we ook blijven doen.  
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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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Plaatselijk Belang Wijnjewoude wil iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar, op 
welke manier dan ook heeft ingezet voor ons dorp. Jullie tijd en energie wordt vaak 
belangeloos en onzichtbaar ingezet, maar is wel het hart van onze gemeenschap.  
 
Het bestuur van Plaatselijk Belang Wijnjewoude bestond het afgelopen jaar uit de 
volgende bestuursleden: 
Theo van Linde Voorzitter t/m december 2021| Ouderen huisvesting | 

Gemeentebedrijf | Fietspaden | Supermarkt 
Martin de Vries Secretaris | Vicevoorzitter 
Harry 
Blaauwbroek 

Penningmeester | Ouderen huisvesting| Gemeentebedrijf | 
Fietspaden | Dorpsbudget/Festival en Muziek | Verkeersveiligheid 

Aline 
Stroetinga 

SCW | Jeugdwerk | Samenwerking scholen | 
Ondernemersvereniging | Gezondheid | Dodenherdenking | 
Speeltuinen 

Wietske 
Engwerda 

Jeugdwerk | Samenwerking scholen | MFC | Notulist 

Geert van der 
Sluis 

SCW | Recreatie | Gezondheid | Dodenherdenking 

Silvana 
Broersma 

SCW | Jeugdwerk | Recreatie | Gezondheid 

Tineke Dreijer SCW | AED | MFC | Gezondheid | Dodenherdenking | Voorzitter 
vanaf januari 2022 

 
Sinds dit jaar heeft PB in Lydia Huisman een notulist voor de vergaderingen gevonden. 
Wij zijn erg blij en dankbaar dat Lydia dit doet. Haar duidelijke verslaglegging helpt de 
voortgang van de onderwerpen en geeft de bestuursleden die eerder notuleerden de 
ruimte om zich te concentreren op deze onderwerpen. 
 
Aan het einde van dit bestuursjaar zullen wij afscheid nemen van Theo van Linde als 
bestuurslid. Theo heeft zijn termijn er op zitten en wij zijn hem enorm dankbaar voor zijn 
inzet voor ons dorp. De afgelopen jaren was Theo voorzitter van PB, een taak die hij 
serieus nam en op eigen wijze invulling heeft gegeven. Zowel in zijn rol van voorzitter 
als in zijn rol van bestuurslid heeft Theo altijd het belang van Wijnjewoude en haar 
inwoners voorop gesteld. Zijn vastberadenheid en enorme inzet hebben de afgelopen 
jaren de leefbaarheid in Wijnjewoude verbeterd. Theo, ontzettend bedankt voor wat je 
de afgelopen 9 jaar voor Wijnjewoude hebt betekend. Wij hopen dat jij je in je rol van 
vrijwilliger blijft inzetten voor Wijnjewoude! 
 
Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude 
 
Martin de Vries, secretaris 
  



8

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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Dorpsbudget 2022 
 
Uw aanvraag voor een bijdrage uit het dorpsbudget kan weer worden ingediend. 
In 2020 en 2021 zijn er door de corona weinig activiteiten en projecten geweest waarbij 
het dorp op de been werd gebracht. De beide activiteiten die dat wel in zich hadden zijn 
uitgesteld. De werkgroep hoopt dat 2022 een normaler jaar wordt en dat de 
organisatoren van activiteiten de weg naar het dorpsbudget weten te vinden. 
Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Opsterland waarmee de 
gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te 
ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie 
vergroten. 
 
De werkgroep dorpsbudget bestaat uit Ruurd van der Woude (vz), Sybout Posthuma 
Linthorst, Henk van Straten, Silvana Broersma en Harry Blaauwbroek. Zij beoordelen de 
aanvragen vanuit door de gemeente vastgestelde criteria en middels richtlijnen die de 
werkgroep heeft opgesteld. Gewerkt wordt met een standaard aanvraagformulier. 
 
Voor 2021 heeft Wijnjewoude een bedrag van € 4.139,20 ontvangen van de gemeente. 
Dit bedrag is samengesteld uit een basisbedrag van € 2.500,- verhoogd met € 0,80 per 
inwoner. Er is sprake dat de gemeente het subsidiebedrag voor 2022 wil verhogen maar 
daar is nu nog niets over bekend gemaakt. 
 
Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het 
Dorpsbudget. 
U gaat naar www.wijnjewoude.net en klikt door naar Plaatselijk Belang & dorpsbudget.  
U vindt daar onder het kopje dorpsbudget het aanvraagformulier en de richtlijnen aan de 
hand waarvan uw aanvraag wordt beoordeeld. Op het aanvraagformulier kunt u kort 
omschrijven voor welk project of activiteit u het gevraagde geld wilt besteden. 
 
De werkgroep beoordeelt of uw aanvraag aan de gestelde richtlijnen voldoet en of de 
gevraagde bijdrage geheel of gedeeltelijk kan worden toegekend. Let op! Voor 2022 
zijn de richtlijnen tijdelijk verruimd. Indien u vragen heeft dan kunt u die stellen via 
pb@wijnjewoude.net of bellen met Ruurd van der Woude; 0516 – 48 13 91 of  
06 – 30 414 910. 
 
 
 
 

Verantwoording van de werkgroep Dorpsbudget 2021 
 
In 2021 zijn negen aanvragen ingediend waarvan er vijf zijn gehonoreerd, drie 
ingetrokken en één aanvraag is afgewezen. Eén aanvraag is nog niet volledig 
gedeclareerd. Voor twee goedgekeurde aanvragen van 2020 is in verband met corona 
uitstel tot 2023 toegezegd. 
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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



11

Financiële verantwoording Dorpsbudget 2021 
 
 Toezegging Inkomsten Uitkeringen 
Saldo 2020  € 7.106,66  
Gemeente Opsterland  € 4.139,20  
Samen Wijnjewoude kerstattentie 2020 €    300,00  €    300,00 
Aanschaf duofiets € 1.000,00  € 1.000,00 
Trainingsruimte Longa ivm corona €    400,00  €    400,00 
Bloembakken dorpsgrens (nog niet afgerond) €    600,00  €    140,33 
Speel- en ontmoetingsproject Wijnjewoude € 1.500,00  € 1.500,00 
Pannakooi €    200,00  €    110,00 
Totalen € 4.000,00 €11.245,86 € 3.450,33 
Verschil inkomsten / uitkeringen  € 7.795,53  
Nog te ontvangen declaraties   € 1.959,67 
Overblijvende middelen 2021  € 5.835,86  

 
Het financiële deel van het dorpsbudget wordt via de administratie van Plaatselijk 
Belang Wijnjewoude afgehandeld en is daarbij onderdeel van de jaarlijkse kascontrole. 
 
 

Budget Festival en Muziek 2022 
 
Uw aanvraag voor een bijdrage uit het budget Festival en Muziek kan weer worden 
ingediend. Het budget Festival en Muziek is in 2017 ontstaan nadat de stichting Willedei 
Wynjewâld was opgeheven. Het resterende geld is beschikbaar gesteld aan Plaatselijk 
Belang Wijnjewoude voor besteding aan activiteiten die voldoen aan doelen zoals deze 
stonden beschreven in de statuten van de stichting Willedei Wynjewâld; “het 
organiseren van één of meer festivals in Wijnjewoude, met behulp van vrijwilligers, waar 
buiten op straat en/of binnen zang, muziek, toneel, cabaret, theater, gym enz. wordt 
opgevoerd en het zich ook presenteren van verenigingen, organisaties en bedrijven”.  
Per jaar wordt het bedrag van € 1.066,42 beschikbaar gesteld. In beperkte mate kan 
hiervan worden afgeweken. 
 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget dient uw aanvraag verder 
te voldoen aan de volgende criteria: 
▪ Het budget moet worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid 

en saamhorigheid in het dorp. 
▪ De activiteiten dienen laagdrempelig te zijn en te worden georganiseerd door 

inwoners van Wijnjewoude voor de inwoners van Wijnjewoude De activiteiten 
waarvoor het budget Festival en Muziek wordt ingezet mogen geen structureel 
karakter te hebben. 

 
Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget 
Festival en Muziek? 
U gaat naar www.wijnjewoude.net en klikt door naar Plaatselijk Belang & dorpsbudget. 
U vindt daar onder het kopje budget Festival en Muziek het aanvraagformulier. Hierop 
kunt u kort omschrijven voor welke activiteit u het gevraagde geld wilt besteden. De 
werkgroep beoordeelt of uw aanvraag aan de gestelde criteria voldoet en of de 
gevraagde bijdrage geheel of gedeeltelijk kan worden toegekend. Indien u vragen heeft 
dan kunt u die stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met Ruurd van der Woude; 
0516 – 48 13 91 of 06 – 30 414 910. 
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Verantwoording van de werkgroep Festival en Muziek 2021 
De werkgroep bestaat uit Ruurd van der Woude (vz), Sybout Posthuma Linthorst, 
Henk van Straten, Silvana Broersma en Harry Blaauwbroek. Het afgelopen jaar is er 
één aanvraag voor dit budget ontvangen en goedgekeurd. Deze activiteit is, in verband 
met de corona pandemie, uitgesteld naar 2022. 
 
Financiële verantwoording van Festival en Muziek 2021 
Festival en Muziek beschikte in 2021 over € 5.910,55. Theatervoorstelling Hakim was 
het afgelopen jaar de enige aanvraag met een toegekend bedrag van € 1.149,50. De 
voorstelling is uitgesteld naar 22 februari 2022. Voor 2022 is er € 1.066,42 beschikbaar.  
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WEN Stap voor Stap 
 
Kom naar de infodag hybride warmtepompen op 30 maart 
Voor de tweede keer organiseert WEN een informatiedag over 
hybride warmtepompen waarmee je 40 tot 70% op je 
gasverbruik kan besparen. Deze keer doen we het in de sfeer 
van een energiecafé dus het accent ligt op persoonlijk contact. 
Elk uur is er een korte presentatie over de algemene 
kenmerken en voordelen van hybride verwarming. Verder kun 
je in persoonlijke gesprekken met installateurs of andere deskundigen je licht opsteken 
over verschillende merken en systemen. Ook is er volop gelegenheid om dorpsgenoten 
te ontmoeten die graag vertellen over hun ervaringen met de (hybride) warmtepomp. En 
natuurlijk ontbreken de vrijwillig energiecoaches niet. Zij vertellen met plezier over 
allerlei manieren om op je energiegebruik te besparen. 
 
Reken op een informatieve en gezellige café sfeer in MFC De Swingel op woensdag 30 
maart van 16.00 tot 20.30 uur. Tussen 17.00 en 19.00 uur kun je zelfs een hapje eten 
van Jolien. Voor € 10.- per persoon biedt ze een gezonde maaltijd met een drankje.  
 
Isolatie, warmtepomp en zonneboiler verdienen zich heel snel terug. 
Omdat de ISDE subsidie op isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen en 
zonneboilers met maar liefst 50% is verhoogd, verdien jij je investering nu razendsnel 
terug. Bij de huidige hoge energieprijzen en met inzet van je WEN waardebon van  
€ 2.000,- kan dat al binnen een jaar zijn. Zie elders in deze Bân het artikel ‘Weet goed 
wat je met je WEN-bon doet’.  
 
Bewoners Wâldhûs wekken voortaan eigen stroom op 
Bij het zorggeschikt maken van de Wâldhûs-appartementen heeft Elkien het complex 
ook goed geïsoleerd. Dat geeft de bewoners een hoop comfort en levert hen een mooie 
energiebesparing op. Daarnaast wekken ze nu ieder hun eigen stroom op met 6 
zonnepanelen op het dak. De panelen zijn bekostigd met de waardebonnen uit de 
stimuleringsregeling van WEN, aangevuld met een mooie bijdrage van Elkien. Zij 
hebben ook de hele installatie en aansluitingen verzorgd. En dat alles zonder dat er 
sprake is van een huurverhoging. De panelen zijn er gekomen in goede samenwerking 
met de bewonersvereniging, de werkgroep ouderenhuisvesting van Plaatselijk Belang 
en Elkien. Dit is een prachtig voorbeeld hoe huurders en woningcorporatie, met 
ondersteuning van WEN, bijdragen aan Wijnjewoude Energie Neutraal. Win-win!! 
 
Andere initiatieven van huurders 
Omdat álle adressen (dus ook huurders) vorig jaar een WEN-waardebon van € 2.000,- 
hebben ontvangen, zijn er inmiddels meer huurdersgroepen actief in overleg met hun 
verhuurder. Samen besluiten zij, met ondersteuning van WEN, over maatregelen om 
hun pand te verduurzamen. Zo hebben de huurders van WoonFriesland samen met hun 
wooncorporatie besloten tot hybride warmtepompen. De gebroeders Bouma hebben 
geregeld dat hun huurders aan de Welfingstrjitte zonnepanelen op hun dak krijgen, de 
eerste zijn al geplaatst. En aan de Meester Geertswei heeft huurder Jelke Nijboer zijn 
buren gemotiveerd om gezamenlijk in overleg te gaan met Elkien. Daar gaat het vooral 
om goede isolatie. Zo blijkt overduidelijk dat iedere Wijnjewoudster profijt heeft van 
Proeftuin Wijnjewoude en tegelijkertijd bijdraagt aan het aardgasvrij en energieneutraal 
maken van ons dorp. 
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Stimuleringsregeling werkt! 
Voortdurend gaan we na of de regeling zoals we die vorig voorjaar hebben ontwikkeld 
goed in elkaar steekt. Of de processen goed gestroomlijnd zijn en of de aanvragers 
tevreden zijn over het totale proces van aanvraag tot en met afwikkeling. Recent hebben 
we daarvoor een steekproef genomen door ca 50 dorpsgenoten te bezoeken en te 
vragen naar hun ervaringen.  
We mogen concluderen dat de mensen tevreden zijn. Vooral de persoonlijke benadering 
door Tina Hulst, onze projectleider besparen, wordt erg gewaardeerd. Ook wat betreft 
het administratieve proces heeft men geen klagen. Regelmatig hoorden we dat de 
maatregelen nu nog niet genomen zouden zijn zonder de waardebon van de 
stimuleringsregeling.   
 
Sinds de start op 3 april hebben al circa 250 adressen een aanvraag gedaan voor de 
stimuleringsbijdrage. Bij bijna 200 zijn de maatregelen inmiddels uitgevoerd en 
financieel afgewikkeld. Ondertussen werkt WEN aan het verder verfijnen van het 
systeem. We leren steeds bij. 
 
Hulp nodig bij aanvraag? 
Ben jij niet digitaal vaardig en wil je geholpen worden bij het aanvragen van je 
stimuleringsbijdrage? Vraag eerst eens aan je buren of familie om je te helpen. Lukt dat 
niet, bel met Frans Pool 06 – 57 584 354. 
 
Digitale hulp gezocht bij aanvragen subsidie 
Ben of ken jij een slimme jongere (of iets minder jonge dorpsgenoot) die zo nu en dan 
wel eens iemand wil helpen bij het aanvragen van de ISDE subsidie? Meld je bij 
info@wen.frl. WEN doet het graag met elkaar. 
 
Voorspoedige voorbereiding groene zonneweide  
Er wordt door diverse betrokkenen met positieve energie gewerkt aan de tijdige 
realisatie van de zonneweide. Als het land droog genoeg is wordt begin april begonnen 
met het grondwerk. De eerste week van juli staat de start van de bouw gepland, zodat 
de Wijnjewoudster zonnestroom per 1 september aan het net geleverd kan worden.  
In het najaar gaan we een wilde bloemenmengsel inzaaien en heesters aanplanten 
zodat zich volgend jaar een jonge biodiverse zonnetuin kan ontwikkelen.  
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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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Nieuws van de supermarkt 
 
Het voorjaar is in aantocht en Buurtsuper Manjefiek heeft inmiddels een eigen plek in 
het dorp gekregen. Als team zijn we blij wanneer we zien dat iemand even een 
bloemetje meeneemt of blij is het pakje in eigen dorp op de post te kunnen doen. In 
deze eerste periode van opstarten leerden we veel dorpsgenoten kennen en we voelen 
ons al aardig thuis aan de Merkebuorren. De aanloopproblemen hebben we zo goed als 
achter ons. We zijn actief bezig en kijken graag vooruit. Daarom is het nu tijd voor een 
aantal stappen. Dat zijn: 
 
Aandacht voor de bezorgservice: We hopen dat onze mooie bezorgauto vanaf nu 
volop door het dorp zal rijden om de bestelde boodschappen bij u thuis te bezorgen. 
Aarzel niet en bestel uw boodschappen via de site, e-mail of per telefoon. Een van onze 
medewerkers bezorgt ze vervolgens vlot en met aandacht. 
 
Even op een rij:  
▪ Voor 12.00 uur besteld: we bezorgen dezelfde dag bij u thuis. 
▪ We werken met dagverse producten. 
▪ Ons brede assortiment is scherp geprijsd. 
Bestellen kan via:  
▪ De website: www.buurtsupermanjefiek.nl 
▪ E-mail:  info@buurtsupermanjefiek.nl 
▪ Telefoon:   +31 516 745 024 
Wanneer u vragen heeft, neem dan contact op. Samen komen we uit iedere vraag. 
 
De visboer is terug: Sinds dinsdag 22 februari staat Urker Vishandel Snoek weer in 
Wijnjewoude. Op onze parkeerplaats kunt u iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 18.00 
uur terecht voor bijvoorbeeld een lekkerbekje, kibbeling of verse vis. Mooi was het om te 
zien hoeveel vis er meteen op de eerste middag werd gekocht. 
 
Bij het voorjaar hoort een nieuwe spaaractie: Bij uw boodschappen kunt u de 
komende weken sparen voor tuingereedschap van Gardena. Er is ruim keuze, kijk rustig 
bij de kassa waaruit u kunt kiezen.  

▪ Bij iedere € 5,- krijgt u een zegel, met 16 zegels is de kaart vol. 
▪ Bij elke € 10,- ontvangt u gratis een zakje met tuinzaadjes. 

Kortom, volop mogelijkheden om te zaaien, op te kweken en buiten in de tuin te werken 
met nieuw gereedschap. 
 
De kassa wordt aangepast: We zien dat het lekker druk is in de winkel. Dat vraagt om 
aanpassing van de kassapartij. Daarom zijn we bezig met de uitwerking en planning 
daarvan. Zo komt er meer ruimte en wordt het winkelen bij Buurtsuper Manjefiek nog 
leuker.  
 
Andrea komt in de winkel: Hoe jammer was het dat Andrea door privéomstandigheden 
de afgelopen periode niet in de winkel kon zijn. Maar, vanaf nu zal ze regelmatig 
aanwezig zijn. We hopen dat we met elkaar de winkel realiseren waar u met plezier uw 
boodschappen doet.  
 
Hebt u vragen of wensen? Kom bij ons, want ons gastvrije team staat altijd voor u klaar! 
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We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen. Kijk om ons te volgen ook op 
onze facebookpagina.  
 
Tot ziens in de winkel en hartelijke groet, 
Joël, Stefan en Andrea Basta 
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Weet goed wat je met je WEN-bon doet 
 

De regeling om het eigen huis te verduurzamen, de € 2.000,-
waardebon van WEN, loopt inmiddels bijna een jaar. Er zijn al 
meer dan 200 waardebonnen verzilverd! 
Gelukkig nemen Wijnjewoudsters veel maatregelen op het 
gebied van het isoleren van de woning. Dat is verstandig. Voor 
warmte die naar buiten verdwijnt, moet je immers wel betalen. 
Wat opvalt is dat dorpsgenoten nog veel slimmer gebruik 

kunnen maken van landelijke subsidies. Vaak wordt maar één isolatie-maatregel 
genomen. In dat geval krijg je geen Rijkssubsidie (ISDE). Maar als je meteen twee 
maatregelen neemt, kom je wél in aanmerking voor de enorme subsidie van het Rijk 
(30%) en de Provincie (15%). Dus je kunt al bijna de helft van je kosten uit deze 
subsidiepotjes terugkrijgen! En als je dan ook nog je waardebon van € 2.000,- gebruikt, 
is je eigen bijdrage nog maar gering en verdien je je geld in een mum van tijd terug. 
Zeker bij de huidige energieprijzen. 
 
Om in aanmerking te komen voor ISDE-subsidie hoef je niet áltijd twee isolatie-
maatregelen te nemen. Subsidie krijg je namelijk ook als je één isolatie-maatregel 
neemt en deze combineert met een (hybride) warmtepomp of zonneboiler. Ook dan 
betalen Rijk en Provincie een belangrijk deel van de verduurzamingskosten die je 
maakt. 
 
Een paar voorbeelden: 
We nemen eens een kijkje in een straat met enkele 2-1-kap woningen. Daar wonen vier 
stellen die hun WEN-waardebon nog niet hebben besteed. Het zijn Jip en Janneke, 
Henk en Ingrid, Bassie en Adriaan en meneer en mevrouw de Bok. Ze maken 
verschillende bespaarplannen. Wat betalen zij -als ze de WEN-waardebon inzetten- en 
wat besparen zij bij de huidige hoge energietarieven? 
▪ Jip en Janneke laten hun vloer isoleren. De vloerisolatie kost € 1.900,-. Ze krijgen 

géén ISDE subsidie omdat ze maar één isolatiemaatregel nemen. De bijdrage van 
WEN  is 75% van € 1.900,- = € 1.430,-. Ze betalen zélf nog € 470,- en besparen per 
jaar € 530,-. Binnen een jaar hebben ze hun geld eruit. En ze hebben ook nog eens 
€ 570,- over van hun stimuleringsbijdrage voor andere leuke dingen. Het lijkt dat ze 
goed bezig zijn, maar lees vooral nog even verder. 

▪ Hun buren, Henk en Ingrid, laten een hybride warmtepomp installeren. Ze krijgen 
wél subsidie want die krijg je altijd op een warmtepomp. Ze betalen daardoor zelf 
slechts € 450,-. Ze besparen € 650,- per jaar en hebben hun geld er dus binnen een 
jaar uit. Van hun WEN-waardebon hebben ze bovendien nog € 650,- over. Ze 
denken nog na wat ze daar mee gaan doen. 

▪ Bassie, die drommelse clown, en zijn maatje Adriaan isoleren hun vloer en laten 
meteen óók een hybride warmtepomp plaatsen. Dat zijn twee maatregelen waarmee 
ze gas besparen. Daarom komen beide maatregelen in aanmerking voor subsidie. 
Ze geven zelf € 730,- uit en besparen maar liefst € 1.180,- per jaar. Ook zij hebben 
hun geld er dus binnen een jaar uit. 

▪ Meneer en mevrouw De Bok leggen 10 zonnepanelen op hun dak. Ze krijgen geen 
subsidie maar kunnen wel de BTW terugkrijgen. Zij betalen zelf € 2.300,- en 
besparen jaarlijks € 870,-. Zij doen er bijna drie jaar over, maar hebben hun geld er 
dan ook uit. 
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De moraal van dit verhaal:  
Maak een verstandig bespaarplan, neem twee maatregelen waarmee je gas bespaart 
en laat die hoge subsidies niet liggen. En, clowns zijn zo dom nog niet! 
 
Tina Hulst (projectleider besparen WEN) 
besparen@wen.frl  
 
Wil je meer weten over deze vier stellen en de achtergronden van deze 
rekenvoorbeelden? Kijk op www.wen.frl/gebruikjewaardebonslim. 
 
 
 
 

Bloemschik workshops! 
 
Wil je samen met je familie, vrienden of collega’s wat leuks gaan doen? Nu alles weer 
open gaat, ga ik bloemschik workshops geven/organiseren. 
 
Ik heb een paar voorbeelden voor jullie gemaakt waar je eventueel uit kan kiezen. Deze 
workshops zijn ook leuk voor bijvoorbeeld Pasen. 
 
Ik geef de workshop in groepjes van minimaal 4 personen. Datum, tijd en locatie in 
overleg. 
 
Hebben jullie al zin gekregen in een leuk bloemschik workshop? Geef je dan op! 
Ik heb er zin in!!! 
 
Je kunt je opgeven door bij mij langs te komen in 
mijn winkel (zie voor openingstijden op mijn site 
www.foardywm.nl). 
 
Telefonisch bereikbaar van: 
▪ Ma, Di en Do. tussen 19.00 tot 21.00 uur. 
▪ Wo, Vrij en Za. tussen 9.30 tot 17.00 uur 
▪ Op tel.nr. 06 – 41 038 082. 
 
Mailen mag natuurlijk ook altijd: info@foardywm.nl  
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Ouderen Wâldhûs wekken eigen stroom op 
 
Na een grondige aanpassing van de ouderen-appartementen van het Wâldhûs in 
Wijnjewoude keert de rust langzaam maar zeker terug. Alle huizen zijn zorggeschikt 
gemaakt en goed geïsoleerd. En als kers op de taart heeft elk appartement nu zijn eigen 
6 zonnepanelen. Een mooi samenwerkingsresultaat in Proeftuin Wijnjewoude. 
 
“Misschien heb ik straks helemaal geen stroomkosten meer, want ik wek nu mijn eigen 
stroom op!” De bewoonster wijst tevreden naar het extra apparaatje in haar meterkast.  
 
De zonnepanelen zijn er mede gekomen dankzij de gezamenlijke inzet van 
energiecoöperatie WEN (Wijnjewoude Energie Neutraal) en werkgroep 
ouderenhuisvesting van Plaatselijk Belang. In goede samenwerking met de 
Bewonersvereniging en woningcorporatie Elkien. 
 
In Proeftuin Wijnjewoude heeft elk adres, vanuit WEN, een stimuleringsbijdrage van  
€ 2.000,- voor verduurzaming ontvangen. Huurders kunnen daarvan zelf € 500,- 
besteden. Bijvoorbeeld voor de vervanging van een oude energievretende koelkast of 
droger. De overige € 1.500,- kan, met ondersteuning van WEN en in goed overleg met 
de verhuurder, worden besteed aan verduurzaming van de woning. 
 
“Zo hebben de Wâldhûs-bewoners in overleg met Elkien besloten tot het gezamenlijk 
aanschaffen van elk 6 zonnepanelen. En zeker zo mooi, Elkien heeft daarbij alle overige 
kosten tot en met alle aansluitingen voor zijn rekening genomen. En dat alles zonder dat 
er sprake is van een huurverhoging” aldus de enthousiaste voorzitter van de 
bewonersvereniging Grietje Rooks. Zij is bij de coördinatie en uitvoering van het proces 
betrokken geweest en is daarnaast al jaren actief voor WEN.  
 

Dit is een prachtig 
voorbeeld hoe de 
Mienskip (huurders en 
WEN) samen met de 
woningcorporatie 
bijdraagt aan een 
duurzame toekomst 
voor het dorp. Win-win! 
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U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers:

Appie de Haan tel. 0657521732

Alie Blaauwbroek tel. 0516481307

en via ons e-mail adres: dspwijnjewoude@gmail.com

 

 

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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Geef de pen door 
 
Met dank aan Titia Mud, die de pen aan mij overgedragen heeft, zal ik 
ons voorstellen. Sinds 15 januari zijn mijn man Tijmen (72 jaar) en ik (67 
jaar) samen met Marieke (nichtje van Tijmen) en haar partner Lineke, 
trotse eigenaren van Opperbuorren 2 en 2a en inwoners van 
Wijnjewoude. Tot eind oktober hebben wij, zoals vele wandelaars en 
fietsers wel gezien zullen hebben, gewoond in (sta)caravans op het 
terrein terwijl de forse verbouwing plaatsvond. 
 
Het hele project begon met het voorstel van Lineke om samen een huis te kopen maar 
wel gesplitst te wonen. Marieke en Lineke woonden al in Friesland maar wilden meer 
landelijk wonen. Wij woonden in Hoofddorp, wilden wel weg uit het drukke westen maar 
ook, in verband met onze leeftijd, gelijkvloers gaan wonen. Toen Marieke de advertentie 
van dit huis aan ons doorstuurde op 5 juli 2020, waren wij meteen, alle vier, heel 
enthousiast. Wel was duidelijk dat er wel veel moest gebeuren. 
 
Het huis moest goed worden gesplitst, in ons geval: het huis en grond in de lengte 
doormidden, ventilatie en brandveiligheid goed geregeld worden, aan isolatie en energie 
beperkende maatregelen moest ook veel gebeuren en het meest belangrijke: gas, water 
en elektra moest volledig gesplist worden, iets wat geen sinecure was. Aan beide 
kanten waren er al 2 keukens en woonkamers maar die wilden wij graag, aan beide 
kanten, omvormen naar een grote leefruimte. Aan onze kant moest een deel van de 
enorme schuur omgebouwd worden tot een slaapkamer/badkamer. 
 
Een vriendin van ons is architect en die heeft ons alle 4 goed bijgestaan met het 
ontwerpen van de indeling. In de aannemer Koning uit Wolvega en hoofdtimmerman 
Geert vonden wij uitstekende uitvoerders van de verbouwing. 
 
Nu wij (sinds eind oktober) in onze huizen wonen, realiseren wij ons wat een enorme 
kus geklaard is! Van meet af aan was duidelijk dat wij (met behulp van familie en 
vrienden) veel zelf wilden doen. Eerst was er veel overtollig en verouderd materiaal dat 
verwijderd moest worden en daarna heel veel sloopwerk! Oude receptie en grote houten 
muur in de schuur, oude badkamers en keukens, muren in de woonkamer op 2a waar 
hele oude, half verrotte bedstee deuren achter tevoorschijn kwamen. Terwijl wij met veel 
zorg zagen dat alles gestript was en ons afvroegen “Komt dit ooit nog goed?” stelde 
Bocke, de werkvoorbereider, ons steeds gerust: “It komt goed”. Tijdens de verbouwing 
hebben wij, alle 4, bijna alle wand- en plafondisolatie zelf aangebracht. Wanneer de 
werkmannen om 16:00 uur naar huis gingen, stond bijna altijd een opdracht van Geert 
klaar: plafondlatten verwijderen, steenwol plaatsen, puin wegruimen. Maar het was 
alleszins de moeite waard: beide woonhuizen zijn prachtig geworden! 
 
Wij hebben al heel leuk contact met verschillende buren en voelen ons heel welkom. 
 
Tja… en wie zijn wij?  
Tijmen is geboren in Vollenhove en een Schokker nazaat, iets waar hij wel trots op is. 
Hij heeft, na een korte periode als 3e stuurman op de grote vaart en 2 jaar marine, jaren 
gewerkt op luchthaven Schiphol als luchtvaartmeteoroloog. Het weer is nog steeds zijn 
passie en was heel blij toen hij op het terrein zijn weerstation kon plaatsen. Voor de 
windmeter is hij nog op zoek naar een goed plekje! 
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d.  molenmaker
timmer- en  onderhoudsbedrijf

Wijnjewoude 06 25 40 00 36
www.durktimmerwurk.nl

0516 745 020
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Ik ben geboren in Australië en op mijn 13e, met mijn moeder en broertjes, teruggekomen 
naar Nederland. Iets wat een hele omschakeling was! Ik heb vanaf mijn 23e gewerkt in 
ziekenhuizen, eerst als pedagogisch medewerkster en later, in het 
Flevoziekenhuis/DeKinderkliniek in Almere als GZ-psycholoog o.a. gespecialiseerd in de 
kleintjes van 0-6 jaar. Eind 2019 ben ik met pensioen gegaan maar in verband met uitval 
van een paar collega’s werk ik, vanaf maart vorig jaar weer 2 dagen per week op mijn 
oude stek en dat is echt een cadeautje! 
 
Vanaf augustus zijn we gewoon weer samen met pensioen en gaan wij volop genieten 
van ons stekje hier in Wijnjewoude. Door de verbouwing zijn wij nauwelijks toe gekomen 
aan fietsen en wandelen in deze prachtige omgeving en dat willen wij echt veel meer 
gaan doen. Voor ons, uit het drukke westen, is het echt heerlijk om met 10 minuten al in 
het bos en even verder op de hei te lopen! 
 
Met veel plezier en dank draag ik de pen over aan Ellen van Riessen. Heel fijn dat zij de 
pen over wil nemen! 
 
Gerda de Boer 
 
 
 
 

Zonnebloem diner 
 
De Zonnebloem afd. Ureterp e.o. is weer los! 
Helaas is het door corona lang niet mogelijk 
geweest, maar de Zonnebloem afd. Ureterp e.o 
organiseert op dinsdag 5 april 2022 eindelijk weer 
een heerlijk diner voor haar (vaste) deelnemers bij 
MFC de Wier, de Telle 21 te Ureterp. Iedereen 
wordt verwacht tussen 17.30 uur en 17.45 uur. 
 
Er dient van te voren betaald te worden d.m.v. een 
overschrijving. Het bankrekeningnummer krijgt u 
wanneer u zich aanmeldt. De kosten voor deze 
avond zijn € 20,- per persoon. Hiervoor krijgt u soep, warm en koud buffet, dessert en 2 
consumpties. 
 
Indien eigen vervoer niet mogelijk is, kunt u door onze vrijwilligers worden opgehaald en 
weer thuis gebracht.  
 
U kunt zich opgeven tot 19 maart 2022 bij: 

▪ Zwaantje v.d. Wal, tel. 0516 481667; of 
▪ Anke Posthumus, tel. 0516 481635. 

 
Namens het bestuur van de Zonnebloem  
afd. Ureterp e.o. 
Marian Doorgeest 
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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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Kinderrommelmarkt t.b.v. Kika voor Kai 
 
Wij hebben bedacht dat wij onze oude kleren, speelgoed en zelfgemaakte spulletjes 
willen verkopen op een rommelmarkt en dat we de opbrengst aan Kika willen geven. Wij 
willen dit graag voor Kai doen. Kai is ons broertje, neefje en buurtvriendje van 5 en hij 
heeft sinds november 2020 leukemie. 
 
Wil je ook spulletjes verkopen voor Kika? Wij zouden het erg leuk en gezellig vinden als 
je ook komt verkopen. En neem dan je ouders en pakes en beppes mee om weer wat te 
kopen natuurlijk! 
 
Wij staan op zaterdag 2 april vanaf 13.00 uur in de speeltuin achter de Loksleane (bij 
erg slecht weer in de Swingel). Wij gaan ook cupcakes verkopen, een loterij houden en 
andere leuke dingen doen. Tot dan? Als je meedoet wil je dat dan doorgeven aan Anna 
(06-46233834), Diane (06-48319819) of Jildou (06-11140955)? 
 
Groetjes 
Elena, Elise, Mare, Lars & Rixt. 
 
 
 
 
 

Berichten van Uitvaartvereniging Eert De Doden 
Wijnjewoude 

 
 
▪ Uit inventarisatie van het ledenbestand van de vereniging valt op dat ouders hun 

kinderen tot 18 jaar nauwelijks aanmelden voor het lidmaatschap. Kinderen tot 18 
jaar zijn gratis mede-lid alleen wanneer ze worden aangemeld door de ouders. Uw 
kind(eren) ook lid van de vereniging? Geef de naam en de geboortedatum door aan 
het bestuur via het volgende mailadres: 
eertdedoden@uitvaartverenigingenopsterland.nl. Of bellen met één van de 
bestuursleden kan ook! 

 
▪ Geef ook adreswijziging en wijziging e-mailadres door! 
 
▪ Ook wijziging van bankrekeningnummer in verband met automatische afschrijving. 
 
Functieverdeling: 
Voorzitter  J Miedema    0516-481305 
Secretaris  H van der Bij    0516-481890 
Penningmeester(es) G van der Wier - van der Meulen 0516-481880 
Ledenadministratie S Sijtsema – Hibma   06-30209189 
Leden   M Jakobs    0516-481444 
   (contactpersoon Lichtjesavond) 
 
▪ De algemene ledenvergadering wordt gehouden op maandagavond 25 april 2022 

om 20.00 uur in De Swingel. Agenda volgt in De Bân van april 2022. 
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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

0516 - 858240
Merkebuorren 71 - 9241 GC Wijnjewoude

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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Nieuws van de werkgroep “Gezond Wijnjewoude” 
van Plaatselijk Belang 

 
Wat vast wel is opgevallen sinds het coronatijdperk, zijn de gezondheids- en 
bewegingstips van de werkgroep “gezond Wijnjewoude”. De vraag zal ook opgekomen 
zijn: wie zijn dit eigenlijk en wat wil deze werkgroep. Het wordt daarom tijd dat we ons 
eens bekend maken en de inwoners van ons dorp deelgenoot maken van onze plannen.  
 
De werkgroep is 2 jaar geleden ontstaan na een avond in de Swingel, georganiseerd 
door gemeente Opsterland. Het onderwerp tijdens deze avond was “Positieve 
Gezondheid”. Samen met leden van Plaatselijk belang en verenigingen van 
Wijnjewoude en omliggende dorpen is er nagedacht over wat het aanbod is in eigen 
dorp van verenigingen die kunnen bijdragen aan het welbevinden en kwaliteit van leven 
van de inwoners. Geïnspireerd geraakt, besloten Aline Stroetinga, Silvana Broersma, 
Tineke Dreijer en Geert van der Sluis vanuit PB hiermee aan de slag te gaan. De 
ambitie die we hierbij hebben geformuleerd is een aantrekkelijk dorp te worden en te zijn 
voor jong en oud waar mensen graag verblijven en gezond oud kunnen en willen 
worden. 
 
Helaas sloeg meteen daarna corona hard om zich heen, waardoor deze plannen anders 
moesten worden ingevuld. Dit heeft voor veel vertraging gezorgd. Om te beginnen 
hebben we Laura Steringa, student aan de opleiding Healthy Aging van de 
Hanzehogeschool weten binnen te halen om voor en met ons onderzoek te doen, naar 
wat inwoners van ons dorp belangrijk vinden als het gaat om de genoemde ambitie.  
Door al wandelend inwoners te interviewen, gesprekken te voeren met 
vertegenwoordigers van burgerinitiatieven/verenigingen, het dorpshuis, Longa, ODV, 
Kom erbij en Dorpsteunpunt, heeft Laura veel informatie op weten te halen. Er is nog 
een enquête uitgezet en er is contact gezocht met de basisscholen. De rode draad was 
dat bevraagde inwoners vonden dat er al veel is in ons dorp maar onderlinge verbinding 
en saamhorigheid tussen verschillende groepen en initiatieven ontbreekt. Met een groep 
inwonersvertegenwoordigers heeft Laura vervolgens gekeken welke initiatieven er 
genomen kunnen worden. Daar zijn veel ideeën opgehaald. 
 
Intussen ontstonden er contacten met de gemeente over onze plannen. Door die 
plannen heeft de gemeente ons dorp voorgedragen als Bloeizone dorp, evenals ons 
buurdorp Bakkeveen. Uitgangspunten van een Bloeizonedorp binnen het 
zorgeconomietraject vanuit de gemeenten in zuidoost Friesland: 
▪ Beweeg natuurlijk: geen sportschool, maar leven in een omgeving die stimuleert om 

te bewegen zonder er bij na te denken; 
▪ Ken je doel: weet waarvoor je ’s ochtends wakker wilt worden. Het hebben van een 

doel kan zeven jaar extra levensverwachting opleveren; 
▪ Zo min mogelijk stress: neem dagelijks tijd voor ontspanning; 
▪ De 80%-regel: verlaag je calorie-inname met 20%; 
▪ Plantaardig voedsel: zelf verbouwen, vooral bonen horen bij de dagelijkse voeding 

van de meeste honderdjarigen; 
▪ Gelijkgestemden: behoren tot een groep waarmee regelmatig wordt samengekomen 

heeft een positieve invloed op de gezondheid; 
▪ Familie: stel familie en geliefden op de eerste plaats; 
▪ Vriendenkring: goede vriendenkring en voldoende sociale contacten. 
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Afgelopen zaterdagmiddag 5 februari heeft een inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden 
met alle hierboven genoemde groepen en verenigingen, vertegenwoordiging van de 
gemeente en van het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN). 
 
We gaan eindelijk van start want uitkomst van deze middag is dat we samen gaan 
werken aan 2 projecten. 
1. Gezondere sportkantines van de Swingel en voetbalvereniging ODV 
2. Húskeamer project in de Swingel dit n.a.v. het artikel van Libbe de Vries in de Sa! 

van september vorig jaar. 
 
Maar er zijn nog veel meer ideeën voor initiatieven waarbij we het hele dorp zoveel 
mogelijk willen betrekken. Zoals het aanleggen van een pluk/ontmoetingstuin, de 
speeltuinen die een ontmoetingsrol kunnen vervullen, samen koken. Teveel om op te 
noemen. 
 
Enthousiast geworden? Lees dan even de volgende oproep: heb je ideeën of kan/wil je 
iets betekenen voor ons dorp om bij te dragen aan de toekomstvisie van “Gezond 
Wijnjewoude” en om de verbinding en de saamhorigheid te versterken, meld je dan aan 
bij de werkgroep. Want: alleen ga je sneller maar samen kom je verder. 
 
 
 
 

Volkstuinencomplex Boerestreek 
 
Wat staat er nog op de tuin? Niet zo gek veel meer, we gaan een dezer dagen weer 
beginnen met het bemesten en plantklaar maken van de groentetuin. Nu staat er nog 
wat prei, boerenkool, spruitjes en andere vorstbestendige groenten. 
 
In een kookboek vond ik een leuk recept voor koolraap, ook zo’n groente die net als 
boerenkool pas lekker is, wanneer de vorst er over is geweest en een groente die erg 
ondergewaardeerd wordt. 
 
Koolraap met gember, omelet en rijst 
3 eetlepels olie 
2 teentjes knoflook, geperst 
1 stukje verse gember, fijngehakt 
1 koolraap van ca. 750 g, in blokjes 
1 prei, in ringetjes 
2 eetlepels sojasaus 
2 eetlepels koriander, fijngehakt 
 
Verhit de olie in een wok of hapjespan. Voeg de knoflook toe en schep de gember 
erdoor, de koolraap erbij en roerbak de groenten ca. 3 minuten. 
 
Voeg de sojasaus en een scheutje water toe en laat de groenten afgedekt in een minuut 
of 3-4 gaar worden. Voeg de prei erbij, zout en peper naar smaak toevoegen en schep 
de koriander erdoor. Lekker bij een omelet en rijst (bijv. pandanrijst). 
 

Siebo 
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Vrienden van de Swingel 
 
Ons dorpshuis wordt geëxploiteerd vanuit een stichting. Een stichting kent in 
tegenstelling tot een vereniging geen leden en derhalve geen contributie-inkomsten. 
Gelukkig kennen we “de vrienden van de Swingel” als donateurs. Het geld dat 
donateurs jaarlijks inbrengen wordt gebruikt om bepaalde kosten te maken of 
investeringen te doen, die anders niet mogelijk waren. 
 
Er zijn veel vrienden van de Swingel en het is fijn dat de inwoners van Wijnjewoude zo 
hun betrokkenheid bij de Swingel tonen. Er is geen sprake van een vast donatiebedrag. 
Minimaal wordt € 5,00 per jaar gedoneerd, maar er zijn ook veel vrienden die meer 
doen. Alles berust op afspraken die ooit bij het begin zijn gemaakt. Het bestuur heeft 
zich onlangs gebogen over het minimumbedrag, mede omdat dit al zolang het minimum 
is en er intussen veel zaken zijn veranderd en duurder zijn geworden. Daarom stelt het 
bestuur voor om het minimumbedrag te verhogen naar € 7,50 per jaar. De incasso van 
het donatiebedrag 2022 zal rond 1 juli plaatsvinden. In de incasso-administratie zullen 
de bedragen van € 5,00 worden aangepast naar € 7,50. 
 
Wie hierover vragen heeft, kan bij mij terecht. 
 
Alex van der Meer 
Penningmeester St. dorpshuis Wijnjewoude 
aalzen@xs4all.nl  
 
 
 
 

Filmhuis Wijnjewoude 
 
Na de versoepelingen van de covid-maatregelen kunnen we nu weer helemaal los! Als u 
dit bericht leest hebben wij al twee zeer geslaagde filmvoorstellingen gehad. 
 
Noteer deze data alvast in uw agenda! 
De eerstvolgende filmvoorstellingen staan gepland voor zaterdagavond 26 maart 2022 
en daarna op zaterdagavond 23 april 2022. 
 
Wil je op de hoogte gehouden worden over de filmvoorstellingen? 
Meld je dan aan voor de maillijst? 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 maillijst 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 met Martje Seefat, telefoon 0516 – 48 12 71. Wanneer vervoer naar een Filmavond 
een probleem geeft, bel dan ook bovengenoemd telefoonnummer. Samen kunnen we 
dan vast een oplossing vinden. 
 
Dit is een initiatief van Dorpssteunpunt Wijnjewoude met steun van het bestuur van 
MFC de Swingel. 
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Werkgroep Kom erbij 
 
Doe eens gek 
waag een kansje 
maak een salto 
doe een dansje 
 
Ga uit je dak 
fluit, blaat, bler 
spring in de lucht 
lente is in the air!  (knipoog.nu) 
 
Paasbrunch dd maandag 11 april 
Vanaf 11 uur is de inloop, kosten € 5,- en opgeven kan door onderstaand strookje bij 
Anja, Merkebuorren 84, in de bus te doen. Bovendien is opgave mogelijk tijdens de 
LenteBingo op 21 maart. Rond 14 uur keren we huiswaarts. 
 
Spelletjes met achtergrondmuziek, 21 februari 
We mochten de deuren van De Swingel weer wagenwijd open zetten, vandaar dat we 
Trekzakgroep Nocht en Wille hadden uitgenodigd om de vrolijke noot te verzorgen. Bij 
de koffie kwam een heerlijke verrassing, gemaakt door DeMAM, ons activiteitentrio. Het 
was weer gezellig zoals altijd met Rummikub, de sjoelbak en de kaarten. 
 
Duofiets 
Als je dit leest, is de Bloeizone Fryslântour karavaan, al langs geweest in Wijnjewoude. 
Misschien was je bij de koepel op die vrijdag 4 maart rond 13.30 uur? Daar was onze 
prachtige Duofiets namelijk ook!! 
 
Heb je dan nu eindelijk het besluit genomen en zin in een tochtje? Abe of Klaske Visser, 
Pieter Rooks, Griet Meinsma of Joop Miedema nemen je graag mee!! 
Bel naar 06 – 37 552 518, of mail: duofiets@wijnjewoude.net.  
 
Creacafé door MAM (Marjan, Anja en Marion) 
Bij voldoende belangstelling willen we graag een Creacafé opstarten in De Swingel, elke 
2de donderdag van de maand zijn we dan aanwezig, afhankelijk van de belangstelling. 
De opzet zal op het breicafé lijken, met elkaar creatief bezig zijn dus. De eerste 
donderdagochtend (14 april van 9.30 – 11.30 uur) zal een brainstormmoment zijn, 
waarin we ideeën uit  willen wisselen en bekijken in welke vorm het café gegoten kan 
worden. Zo kunnen we bijvoorbeeld een idee uitwerken met hulp van iemand, of zelf. 
Het benodigde materiaal kunnen we dan collectief inkopen. 
 
De kosten inclusief een kopje koffie met iets lekkers zal rond de € 5,- 
komen te liggen, afhankelijk van wat er besloten wordt. Voor deze 
14de april kun je je ook opgeven met onderstaand antwoordstrookje, 
maar kom gerust langs, ook als je het je opgeven vergeet. 
 
Vooruitblik koffieochtenden 
21 maart LenteBingo en 11 april Paasbrunch.  
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Nuttige informatie voor de koffieochtenden 
Iedereen (jonger en wat ouder) is welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur en voor vragen of 
ideeën kun je altijd bellen met Alie 0516 – 481307 of Lydia 06 – 37 552 518 of mailen 
naar, komerbij@wijnjewoude.net. Denk je aan de financiële bijdrage van € 3,- 
(introducees mogen één keer gratis mee). Bovendien geldt altijd, ben je slecht ter been 
en wil je wel graag komen, we halen je en brengen je weer thuis! Gewoon bellen! 
Onderweg treffen we u graag, voor een praatje of misschien een liedje? En….vertel het 
door! 
 
Namens Kom erbij, 
Lydia Huisman. 
 
Onderstaand strookje kun je gebruiken voor opgave cq. deelname aan Paasbrunch 
en/of Creacafé. Het kan in Anja haar brievenbus, Merkebuorren 84. Graag voor 1 april. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Ja, ik kom graag naar het Creacafé dd 14 april van 9.30 – 11.30 en/of  de 
Paasbrunch dd 11 april van 11 uur tot 14 uur. 
 
Keuze……………………………………………………………………………………………… 
            
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Telefoonnummer………………………………………………………………………………… 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

Bedankt 
 

Ik bid voor jou, 
Vier kleine woordjes, 
Maar, wat wordt er veel gezegd, 
Al je verdriet, je pijn, je moeite 
Wordt voor Gods troon gelegd. 
Zolang er mensen voor je bidden,  
Sta je in t leven niet alleen. 
Zij bouwen met gevouwen handen, 
Een muur beschermend om je heen. 

 
Dit  mochten wij als gezin ervaren, toen er bij mij borstkanker werd ontdekt. Het gaat 
heel goed met mij en de behandelingen zijn klaar. Ook namens mijn man Hendrik, 
kinderen en de kleinkinderen wil ik jullie hartelijk bedanken voor de vele kaartjes, 
bloemen, bezoekjes, appjes en telefoontjes.  
 
Hartelijke groet Griet Meinsma  
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Instructie publieke AED Wijnjewoude 
 
Geheugensteuntje! 
Weet u wat u moet doen bij een (hart)circulatiestilstand? Het kan ieder moment 
gebeuren. Een inwoner of bezoeker van Wijnjewoude verliest het bewustzijn en krijgt 
een ademhalingsstilstand. Een (mogelijke) circulatiestilstand kan de oorzaak zijn. Dan is 
het belangrijk dat u snel ingrijpt, omdat elke seconde telt. 
 
Gelukkig heeft Wijnjewoude al enkele jaren op een drietal locaties een Automatische 
Externe Defibrillator (AED) ter beschikking. Deze hangen buiten op een 24-uur-
toegankelijke plaats. Alle personen die in Wijnjewoude een reanimatiecursus hebben 
gevolgd en aangemeld zijn bij HartslagNu. kunnen van de AED gebruik maken. Deze 
personen krijgen een oproep als er sprake is van een reanimatie. Maar ook anderen die 
niet aangemeld staan bij HartslagNU maar wel kunnen reanimeren en eerder ter plekke 
zijn kunnen gebruik maken van de AED. 
 
Er hangt een AED aan de muur bij: 
▪ Fam. Van der Wal Merkebuorren 72 (naast buurtsuper Manjefiek), eigendom PB 
▪ De Swingel mr. Geertswei 4, deze is eigendom van de gemeente Opsterland 
▪ Bij de passantenhaven op Klein Groningen 16, ook deze is eigendom van de 

gemeente Opsterland. 
Deze AED’s zijn voor iedereen en hebben allemaal dezelfde code (1606V), voor het 
openen van de kast waar de defibrillator in zit. 
 
Wat moet u doen als u te maken krijgt met een [hart)circulatiestilstand? 
1. Maak een inschatting van wat er aan de hand is, wanneer u een harstilstand 

vermoedt. 
2. Bel 112. Let op! Geef duidelijk aan dat het om een reanimatie gaat en waar het 

slachtoffer zich bevindt in Wijnjewoude. 
3. Stuur pas daarna iemand naar de dichtstbijzijnde AED-kast om hulp te kunnen 

bieden m.b.v. de defibrillator. 
 
Andere AED-kasten in Wijnjewoude die niet buiten hangen en waarvoor de code 
uiteraard niet geldt: 
▪ Huisartsenpraktijk, Meester Geertswei 10 (tijdens openingstijden praktijk) 
▪ Stichting A&B Merkebuorren 90 (in principe 24 uur bereikbaar maar ‘s nachts moet 

er een slaapdienst gewekt worden) 
▪ Hotel-Restaurant de Stripe, Duerswâld 23 (tijdens openingstijden) 
 
HartslagNu is het nieuwe alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij 
reanimaties. Meer informatie: kijk op hartslagnu.nl en/of volg een AED-cursus in de 
Swingel. 21 maart wordt daar weer een training gegeven, van 19:00 tot 22:00. En deze 
kost €55,-. Opgave kan per mail swingel@wijnjewoude.net. Heeft u nog vragen, stel ze 
gerust. 
 
AED Commissie 
Frits van der Meulen fritsvandermeulen1977@gmail.com tel. 06 – 54 292 940 
Hennie Nutterts fam.nutterts@hotmail.com tel. 06 – 36 332 266 
Germa van der Wal germavanderwal@gmail.com tel. 06 – 48 497 979 
Tineke Dreijer tineke.dreijer@gmail.com tel. 06 – 24 248 042 
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Prikbord 
 

Collecte Hersenstichting 
 
Van 31 januari t/m 5 februari jl. 

vond in Wijnjewoude de Hersenstichting 
collecte plaats. Onze enthousiaste 
collectanten hebben een bedrag van € 
782,98 opgehaald. Deze mooie 
opbrengst wordt besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek en 
voorlichting om zo een bijdrage te 
leveren aan een betere toekomst voor 
mensen met een hersenaandoening. 
 
Heeft u ons gemist? Uw gift is altijd 
welkom op rekeningnummer: 
NL18 INGB 0000 0008 60 t.n.v. 
Hersenstichting Den Haag.  
 

Namens de 
Hersenstichting 
hartelijk dank voor uw 

bijdrage. 

 Longfonds 
 
In 2022 gaat in Wijnjewoude de 

Longfonds collecteweek weer 
plaatsvinden. Reden van dit schrijven 
is dat ik nog 4 collectanten zoek die 
ons team willen komen versterken. Het 
is 1,5 tot 2 uur collecteren. 
 
Met vriendelijke groet, 
D. de Ruiter, Welfingstrjitte 16 
0516 – 48 18 67 / 06 – 3176 7276. 
 
 

Kalfsvlees op voorraad. Los om 
zelf uit te zoeken of 
samengestelde pakketten.  

 
Kalfsvlees is erg snel in bereiding en 
door zijn magerheid één van de 
gezondste stukjes vlees. 
 
Anne-lys Herder, Weinterp 78 
06 – 3077 4601. 

 
 
 
 

Valentijnsdiners voor de Zonnebloem 
 

De Zonnebloem Ureterp e.o. kreeg van de Lawei in 
Drachten voor onze afdeling een aantal Valentijnsdiners.  
 
Door loting konden wij in Wijnjewoude 11 deelnemers 
verblijden met deze heerlijke diners voor 2 personen. Dit 
viel erg in de smaak bij onze deelnemers. Een 
voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. 
 
Wij als afdeling van de Zonnebloem bedanken de Lawei 
hier hartelijk voor.  
 
 
 
Zwaantje en Anke vrijwilligsters  
Zonnebloem Ureterp e.o. 
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Het programma met activiteiten van de VVV is voor 2022 weer gemaakt. Na een heftige 
coronapandemie hopen we op super geslaagde en gezellige rommelmarkten, een 
fietsvierdaagse met mooi weer en een gezellige nazit op het terras van de Stripe en als 
laatste de winterwandeltocht. 
 
De rommelmarkten worden georganiseerd op het terrein bij de ODV-kantine. Hierbij een 
overzicht van de data. Zet de data alvast in jullie kalender. 
 
6 april 14.00 – 18.00 uur  3 augustus 14.00 – 18.00 uur 
4 mei 14.00 – 18.00 uur  17 augustus 17.00 – 21.00 uur  

(extra avondrommelmarkt 
1 juni 14.00 – 18.00 uur    
6 juli 14.00 – 18.00 uur  7 september 14.00 – 21.00 uur 
20 juli 17.00 – 21.00 uur 

(extra avondrommelmarkt) 
 5 oktober 14.00 – 21.00 uur 

 
De avondfietsvierdaagse is op 5, 6, 7 en 8 juli (dinsdag t/m vrijdag). Inschrijving en start 
is tussen 18.30 en 20.00 uur bij hotel-restaurant de Stripe in Wijnjewoude. Er worden 
super mooie fietsroutes uitgezet tussen 25 en 30 km. 
 
De winterwandeltocht staat gepland voor 28 januari 2023. 
 
Wij hebben er weer zin in. Jullie ook? We hopen op een geslaagd seizoen. 
Bestuur VVV 
 
 
 
 
 

Feestelijke opening aangepaste Wâldhûs 
 
Zoals iedereen waarschijnlijk wel gezien heeft, is er al een tijd lang hard gewerkt om het 
Wâldhûs aan te passen en te isoleren. Ook heeft de ingang en het aanzicht van het 
gebouw een facelift ondergaan en zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst. Dit alles 
om het woongenot te verhogen en ook het energieverbruik te reduceren. 
Op zaterdag 2 april 2022 om 14.00 uur nodigen wij u uit om getuige te zijn van de 
feestelijke opening van het aangepaste Wâldhûs onder het genot van een consumptie. 
We kunnen u helaas niet aanbieden om het gebouw van binnen te bekijken, dit in 
verband met de privacy van de bewoners. 
 
Aanvullende informatie staat binnenkort ook op www.wijnjewoude.net. 
 
Plaatselijk belang 
Werkgroep Ouderenhuisvesting Wijnjewoude 
  



38

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 

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

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

Welfingstrjitte 35 - 9241 GM  Wijnjewoude
06 13 95 26 45
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Neerslagcijfers 2021 
 
Van mevrouw Feenstra -van Keimpema van de Merkebuorren krijgen we jaarlijks het 
overzicht van de door haar voor de Leeuwarder Courant bijgehouden neerslagcijfers. 
Ook in 2021 hield ze de neerslag weer bij. Door een misverstand is de informatie nog 
niet eerder geplaatst. 
 
In 2021 ving ze in totaal 1042 mm neerslag op in haar regenmeter. Dit was meer dan in 
2020 toen 944,5 mm neerslag viel. Daarmee was 2021 een vrij nat jaar. Een heel 
verschil met de voorgaande jaren met veel zon, warmte en periodes van droogte. 
 
Hieronder het overzicht per maand, met ter vergelijking ook de maandcijfers van 2020. 
 
 2021 2020 
Januari 105,5 mm 78,5 mm 
Februari 48 mm  188,5 mm 
Maart 67 mm  44 mm  
April 47 mm  8,5 mm 
Mei 133 mm 30 mm  
Juni 105,5 mm 45,5 mm 
Juli 139,5 mm 100,5 mm 
Augustus 119,5 mm 75,5 mm 
September 31 mm 72 mm 
Oktober 109,5 mm 126 mm 
November 65 mm 47,5 mm 
December 71,5 mm 128 mm 
Totaal 1042 mm 944,5 mm 

 
 
 

Klaverjassen in de Swingel 
 
    
Uitslag 10 feb. bovenste 5  Uitslag 24 feb. bovenste 5 
1. Afke Bouma 4012  1. Griet Bergsma 4279 
2. René Seefat 3835  2. Griet Hielkema 4228 
3. Klaasje v/d Woude 3797  3. Jan Posthumus 3966 
4. Klaske Visser 3773  4. Jelle Bergsma 3940 
5. Jelle Bergsma 3772  5. Albert Kuilman 3842 

 
▪ Volgende datums: 10 en 24 maart, 7 en 21 april 
▪ Aanvang 13.30 uur. 
▪ Inleg 1,50 euro. Consumpties voor eigen rekening. 
 
Bij verhindering graag afmelden. 
Jelle Bergsma, tel : 0516 – 48 10 07.  
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70 procent gas bespaard 
 
Sinds vorige zomer hebben wij een hybride warmtepomp en we zijn er heel tevreden 
mee. Wij wonen in een woudboerderijtje van voor 1900, dat in 1972 is verbouwd tot 
woonhuis. Later hebben wij isolatie aangebracht in de spouw. Ook hebben we het enkel 
glas vervangen door dubbel glas. Maar je krijgt zo’n oud huis toch nooit helemaal goed 
geïsoleerd. Onze energieklasse is nog D. 
 
Omdat de cv-ketel na 17 jaar aan vervanging toe 
was hebben wij besloten tot de aanschaf van een 
nieuwe hr-ketel mét hybride warmtepomp. We 
kozen de Daikin Altherma omdat beide technieken 
daarbij in één omkasting zitten. Zo hoefden wij in 
ons krappe ketelhok geen extra ‘doos’ aan de 
wand. Bij buitentemperaturen boven ca. 4C  
gebruiken we alleen stroom. Is het kouder dan 
roept de warmtepomp de hulp van de ketel in en 
wordt er gas bijgestookt. Hoe kouder hoe meer 
gas. Het warme tapwater wordt altijd door de ketel 
(dus gas) geleverd. Ons tapwater wordt 
voorverwarmd door een set heatpipes op ons 
voorhuis. 
 
Nu na ruim een half jaar (sinds de start van het 
stookseizoen) constateren we dat we, in 
vergelijking met dezelfde periode in de afgelopen 5 
jaar, bijna 1.000 kuub gas hebben bespaard (70%). 
Ons stroomverbruik is door de hybride warmtepomp toegenomen met bijna 2.000 Kwh. 
Op basis van de energieprijzen van 2021 hebben we dit stookseizoen tot nu toe al  
€ 365,- bespaard. Met de huidige hoge energieprijzen zou dat zelfs ca € 900,- zijn. En 
dan is het stookseizoen nog niet eens afgelopen. Na aftrek van de ISDE subsidie en de 
WEN stimuleringsbijdrage hebben we onze hybride warmtepomp (mét de nieuwe cv 
ketel!) in een paar jaar terugverdiend. 
 
De buitenunit hebben we op een meter of vijf van ons huis laten plaatsen. Als de 
ventilator op volle toeren draait, hoor je hem binnen vier meter afstand zachtjes ruizen.  
Kortom, wij zijn hartstikke tevreden dat we met onze hybride warmtepomp een 
wezenlijke besparing op gasverbruik realiseren en zo bijdragen aan een energieneutraal 
Wijnjewoude.  
 
Henk en Janny Janssen 
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Nieuws van Kinderopvang Esther 
 
Peutergroep 
De komende weken staat op de peutergroep het thema ‘Winter’ 
centraal. We praten met de kinderen over koud en warm. Wat voelt 
koud en wat voelt warm? Welke kleren draag je als het warm is 
en welke wanneer het kouder is? We knutselen een sjaal, 
knippen franje aan de uiteinden en versieren hem met 
verschillende soorten lapjes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BSO 
Bij de BSO ontdekken we momenteel met 
het thema ‘Op reis door de ruimte en de 
tijd’. De afgelopen weken hebben we 
samen mooie ufo’s en robots geknutseld. 
Na de vakantie gaan we verder met het 
ontdekken van het thema. Met elkaar 
gaan we dan een rugraket maken. 
Hiernaast wat resultaten van de robots: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Buitenleven 
In de stal bij de schapen is afgelopen week langzaam de lente begonnen. Hier zijn de 
eerste lammetjes geboren. Dagelijks gaan we momenteel met de kinderen van 
Buitenleven een kijkje nemen bij de schapen en de pasgeboren lammetjes. Een hele 
belevenis is dit! 
 

Een fries opzegversje: 
 
Hip hip hip 
In lyts moskje 
Hip hip hip 
Yn it boskje 
Hy yt hap 
Opper-de-pop 
Alle bôlekromkes op! 
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We nemen het afgeschoren wol mee naar 
binnen en gaan hier de komende weken mee 
ontdekken. We voelen en ruiken eraan. Hoe 
voelt het? En hoe ruikt het? Wat een ontdekking 
doen we samen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Op de babygroep ontdekken we met 
materiaal van metaal. Wat glinstert dit mooi! 
Het zijn mooie materialen om vast te pakken 
en te bewonderen.  
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Stamppotbuffet World Servants 
 
In het najaar kon het stamppotbuffet helaas niet door gaan, maar gelukkig kunnen we 
weer met een nieuwe datum komen! Veel mensen hadden zich toen al opgegeven en 
ook al betaald, wij hopen dat u ook kunt komen eten op 9 april; we nemen sowieso nog 
even contact met u op om dat te checken. 
 
Aangezien we nog niet op het maximaal aantal gasten zitten, kan er nog steeds 
opgegeven worden. Dus kom gezellig aanschuiven voor heerlijke stamppot van de 
Stripe in de gezellige Swingel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om op de hoogte te blijven van deze en volgende acties kunt u 
een kijkje nemen op onze facebook pagina World Servants 
Wijnjewoude of onze actiepagina geef.ws/wijnjewoude 
 
Hopelijk tot 9 april! 
 
World Servants Wijnjewoude 
 
 
 
 
 

 
 

BHV-cursus in de Swingel 
 
Door corona is het alweer even geleden dat er door de ondernemersvereniging een 
BHV-cursus werd georganiseerd. Dit jaar is de BHV-cursus op woensdag 11 mei 
van 19:00 tot 22:00 uur in de Swingel. 
 
De kosten zijn € 60,- per persoon voor leden, anders kost het € 70,- per persoon. 
De genoemde prijzen zijn ex. BTW. 
  
Opgave voor 1 mei op: info@drukkerijpool.nl.  
  

Op zaterdag 9 april organiseren we i.s.m. Hotel-Restaurant De Stripe 
 

EEN STAMPPOTBUFFET 
 

▪ Het buffet begint om 17.00 uur in De Swingel in Wijnjewoude;   
▪ Kosten zijn €12,50 voor volwassenen en €8,00 voor kinderen t/m 12 jaar;  
▪ Opgave kan tot 3 april via geef.ws/stamppotww_2022 of door te bellen 

met 06 – 55 052 048 
▪ Wacht niet te lang want VOL=VOL!  
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Milieustraat ook op zaterdagmiddag open.
Meer (huur)woningen die voldoen aan de vraag en betaalbaar zijn.
AED's dichtbij en op logische plekken.
Alle scholen in de gemeente zijn of worden een Gezonde School.
Binnen 7 dagen een reactie bij contact met de gemeente.
Ondersteuning en stimulering van initiatieven uit het dorp (zoals
WEN).
Aandacht voor de menselijke maat en veiligheid bij uitvoering van
beleid.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Net als jij woon ik met plezier in
Wijnjewoude. Maar ik zie ook
veel dat beter kan.
Ik zet me er voor in dat iedereen
een gelijke kans krijgt, de
menselijke maat altijd voor
bureaucratie gaat en een
gemeente die vrijwilligers en
initiatieven helpt die bijdragen
aan de leefbaarheid van
Wijnjewoude.

Help jij me mee? Ik reken op
jouw stem!
#samenvoorWijnjewoude              

 

WIE BEN IK?

WAT IK VOOR WIJNJEWOUDE WIL

stem 16 maart voor Wijnjewoude
Stem Martin de Vries

Martin de Vries
#3
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Unieke kans voor Wijnjewoude: een stem in de 
gemeenteraad 

 
Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben Martin de Vries, nummer 3 op 
de lijst voor CDA Opsterland en sta te popelen om Wijnjewoude een stem in de 
gemeenteraad te geven. 
 
Sinds 2014 wonen Baukje en ik in Wijnjewoude. Eerst aan de Weinterp, waar onze 3 
kinderen zijn geboren, en sinds afgelopen oktober aan de Noormanstrjitte. Vanaf het 
eerste moment voelen wij ons thuis in Wijnjewoude. We zijn dan misschien wel ‘import’, 
maar voelen ons echte Wynjewâldsters. Op verschillende manieren zetten wij ons in 
voor het dorp. Baukje voornamelijk bij de kerk, en ik als secretaris van Plaatselijk 
Belang. 
 
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heb ik mij namens CDA Opsterland 
kandidaat gesteld voor een plek in de gemeenteraad. Ik krijg hier veel vragen over en de 
belangrijkste vragen wil ik hier graag beantwoorden.  
 
Waarom wil je in de raad? 
Wijnjewoude is na Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp het grootste dorp in onze 
gemeente. Toch zit er niemand uit Wijnjewoude in de raad. Een gemiste kans. In de 
gemeenteraad worden beslissingen genomen en middelen verdeeld die van belang zijn 
voor alle dorpen. Het is belangrijk dat Wijnjewoude daar ook een stem in krijgt. 
Helemaal met de uitdagingen die op ons wachten, bijvoorbeeld op het gebied van 
woningbouw. De gemeente mag van de provincie een bepaald aantal nieuwe 
wooncontingenten uitgeven. Reken maar dat een raadslid uit Nij Beets zijn best zal 
doen om wat extra van die contingenten naar zijn dorp te krijgen. Ik wil graag in de raad 
om daar de belangen van Wijnjewoude te behartigen. Ik hoop daarom dat ik kan 
rekenen op jouw stem, zodat ik jou kan vertegenwoordigen en kan opkomen voor jouw 
belangen. 
 
Maar de gemeenteraad stelt toch niet zoveel voor? Wat voor invloed heb je daar 
eigenlijk? 
Dat is toch wel het grootste misverstand dat er bestaat over de gemeenteraad. Juist de 
zaken waar jij in het dagelijks leven mee te maken hebt, zijn veelal een zaak van de 
gemeente. Het inrichten van de wegen voor de verkeersveiligheid in ons dorp. Het 
aanleggen van kunstgrasvelden bij de sportvereniging zodat er het jaar rond gesport 
kan worden. De al eerder genoemde woningbouw: het is de gemeente die afspraken 
maakt met coöperaties over huurwoningen en bestemmingsplannen wijzigt om 
nieuwbouw mogelijk te maken. In de gemeenteraad heb je invloed op al deze zaken.  
 
Hartstikke leuk, maar CDA is niet mijn partij. Waarom zou ik toch op jou moeten 
stemmen? 
Ik ben inderdaad kandidaat namens het CDA. Maar zoals ik hierboven al noemde ben ik 
ook kandidaat namens Wijnjewoude. Dat is al een hele goede reden om op mij te 
stemmen. Ik hoor soms redenen om niet op het CDA te stemmen die onjuist zijn. Ten 
eerste dat er wordt gekeken naar de landelijke politiek. Ja, CDA Opsterland is een 
afdeling van het landelijke CDA en wij delen onze kernwaarden en normen. Als ik heel 
eerlijk ben, ben  ik ook wel eens kritisch op wat er landelijk rond het CDA speelt. Dat 
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mag ook: een kritische blik helpt je verder. Maar ik ben en blijf een christendemocraat 
en weet dat CDA Opsterland het beste programma heeft voor onze gemeente. Als CDA 
Opsterland staan wij in onze dorpen en weten wij wat er speelt en belangrijk is. Daarom 
zijn wij ook degenen die een programma voor onze gemeente maken, en niet het 
landelijke CDA. 
 
Verder spreek ik mensen die zeggen dat ze niets met de C (Christelijk) in het CDA 
hebben. Onze Christelijke normen en waarden zijn inderdaad de basis waarop wij 
bouwen. Maar deze normen en waarden zijn vaak hetzelfde als die van niet-christenen. 
Wij vinden het belangrijk dat we naar elkaar omkijken. Wij vinden dat iedereen gelijke 
kansen moet krijgen. Wij geloven in rentmeesterschap: wij hebben de natuur en cultuur 
te leen van toekomstige generaties en moeten dus zorgen dat wij deze voor hen 
behouden. Ook een niet-christen herkent zich in deze standpunten en kan dus stemmen 
op CDA Opsterland. 
 
Oké, je komt uit Wijnjewoude. Is dat de enige reden waarom ik op jou zou moeten 
stemmen? 
Dat is zeker niet de enige reden. Het feit dat ik Staats- en bestuursrecht heb 
gestudeerd, een brede interesse heb en sociaal betrokken ben maken mij ook geschikt 
als raadslid. Maar dat mijn kinderen naar school gaan, ik mijn aanhanger met tuinafval 
naar de stort moet brengen, en wil wonen in een leefbaar dorp met een levendig 
verenigingsleven zijn nog betere redenen om op mij te stemmen. Als de gemeente mij 
lang laat wachten op een antwoord op mijn vraag, kan jou dat ook overkomen. Als ik 
lang moet wachten bij de stort en deze net dichtgaat als ik bijna aan de beurt ben, 
vinden de mensen achter mij in de rij dat net zo vervelend als ik. Daarom wil ik in de 
raad mezelf zijn. En mezelf zijn betekent dus zijn zoals de meeste inwoners van 
Wijnjewoude. Jullie wil ik vertegenwoordigen door mijn eigen ervaringen mee te nemen.  
 
Voordat ik op je stem wil ik natuurlijk wel weten waar je voor staat. Hoe kom ik 
erachter wat jouw standpunten zijn? 
Om dat hier allemaal te noemen gaat niet lukken. Waar ik voor sta vind je op 
www.cdaopsterland.nl. En hoewel de agenda deze tijd aardig vol zit, maak ik graag een 
moment vrij om met je in gesprek te gaan als je dat wilt. Laat het me dan weten via 
martin@opsterland.cda.nl of 06 – 18724514. Ik ga graag met je in gesprek over wat jij 
en ik belangrijk vinden voor ons dorp. 
 
Laat mij jouw vertegenwoordiger in de gemeenteraad zijn. Stem 16 maart op mij: Martin 
de Vries, #3 CDA Opsterland. 
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Nieuws van de Swingel 
  
Pffff, de coronamaatregelen zijn vanaf nu van de baan. Dat is een hele opluchting. Het 
betekent dat sociaal, maatschappelijk en sportief Wijnjewoude de draad weer kan 
oppakken. We zien het direct terug in de Swingel. Er wordt weer gesport, 
bijeengekomen en vergaderd dat het een lieve lust is. Kennelijk, en ook heel begrijpelijk, 
moet er veel worden ingehaald. Bestaande activiteiten worden weer opgepakt en 
nieuwe ontwikkeld. De activiteitencommissie is druk bezig een interessante agenda op 
te stellen (volg de website). 
 
Echt mooi was het optreden van Hakim voor onze jongste inwoners. Meer dan 100 
kinderen, ouders, pakes en beppes genoten van deze inwoner van Sesamstraat. 
 
Op het moment dat u deze Bân leest, zijn we al maart. Eind maart start de verbouwing 
van de Swingel. Voordat we kunnen genieten van het eindresultaat zal er eerst even 
een periode zijn van bouwen en een hiermee samenhangend ongerief. Echter tijdens de 
verbouwing blijft de Swingel open. Hou de website goed in de gaten, en mopper niet te 
snel als iets even anders gaat dan u verwacht. 
 
De fitness blijkt en blijft een groot succes. Het aantal leden is al ruim de 100 
gepasseerd. Inmiddels zijn weer wat nieuwe attributen aangeschaft en proberen we de 
fitnessruimte nog wat te optimaliseren. 
 
Alex van der Meer 
Bestuur St. dorpshuis Wijnjewoude 
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Waarom? 
 
Vier jaar geleden hebben velen van 
jullie mij gekozen als gemeenteraadslid. 
Nu staan er wederom verkiezingen voor 
de deur. Jullie zien mijn naam weer 
staan op de kieslijst: plek 3 van 
Opsterlands Belang. Waarom kun je je 
afvragen en dat vraag ik mijzelf ook af. 
Waarom? 
 
Tijd vliegt 
Mijn werk is niet klaar, het komt ook 
nooit klaar. Maar ik heb afgelopen jaren 
ervaren hoe het 
gemeentehuis werkt, 
hoe de hazen lopen. 
Ik kan nu beter 
inschatten wat 
haalbaar is en wat 
veel tijd kost. Want 4 
jaren zijn zo voorbij; 
vooral als je door 
corona beperkingen 
vaak alleen maar 
officiële 
vergaderingen hebt. 
Ik wil dus graag 
verder met mijn werk. 
 
Loze beloften? 
Waar gaat de 
gemeenteraad over? 
Van veel geld wat er bij de gemeente 
“doorheen” gaat, ligt wettelijk vast wat er 
gedaan moet worden. Maar daar waar 
wel ruimte is om te kunnen sturen, 
moeten we proberen met minder 
bureaucratie meer geld beschikbaar te 
krijgen voor de inwoners en om 
initiatieven van de inwoners te 
ondersteunen. Anders zijn er alleen 
maar loze beloften. 
 
Opsterlands Belang wil de OZB niet 
verhogen; het geld moet dan komen 
door een efficiëntere gemeentelijke 
organisatie: minder inhuur, geen dure 

rapporten waar we niks mee doen, etc 
Ambtenaren moeten dichter bij de 
inwoners komen te staan. Hier heb ik de 
afgelopen 4 jaren veel tijd ingestoken. 
De gemeente heeft gereorganiseerd, 
maar is zeker nog niet klaar. Tips hoe 
het beter kan en ervaringen met de 
gemeente om van te leren, hoor ik 
graag. 
 
Er zijn nog vele andere onderwerpen die 
energie vragen: de fietspaden, 

woningbouw, sociaal 
domein, leefbaarheid 
in zijn algemeenheid 
en natuurlijk een 
realistische energie 
transitie.  
 
Waarom heb ik mij 
destijds bij 
Opsterlands Belang 
aangesloten?  
Dit is de partij van de 
mensen, geen sturing 
vanuit Den Haag. Wij 
leven hier en we 
bepalen met z’n allen, 
binnen wat de wet 
toestaat, hoe we hier 
leven. Daar hebben 

we de bestuurders uit de Randstad niet 
voor nodig. 
 
Stemmen 
Graag zou ik met de ervaringen van 
afgelopen 4 jaren nog een periode 
willen om meer te kunnen betekenen 
voor de inwoners. Voor de inwoners van 
Wijnjewoude, van Bakkeveen, van heel 
Opsterland. Mag ik jullie stem op 16 
maart? Alvast bedankt om mij 4 jaar 
“van de straat” te houden. 
 
Jan van Dalen, lijst 1, nr 3. 
www.opsterlandsbelang.nl  

 
 

Advertentie
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In de herkansing: Make-overdag in de Swingel! 
 
In de Bân van januari schreef ik over de geplande make-over-dag. Door de toen 
geldende coronamaatregelen hebben we deze helaas moeten uitstellen. Gelukkig komt 
van uitstel niet altijd afstel, want Carla Pol komt naar de Swingel op 27 maart! 
 
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 27 maart 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 zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar! 
Had je je al opgegeven? Dan nemen wij nog even persoonlijk contact met je op! 
 
Opgeven kan per mail: swingel@wijnjewoude.net, je ontvangt dan een tijdslot per 2 
personen. Op deze manier heeft Carla veel tijd en persoonlijke aandacht. 
 
Heel graag tot dan! 
Carla & Jolien. 
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Dorpsagenda 
 
 
Maart 
10 Klaverjassen in de Swingel, 13:30 uur 
16 Gemeenteraadsverkiezingen, stembureau in de Swingel 
21 Koffieochtend met LenteBingo, Werkgroep Kom erbij 
22 ALV Plaatselijk Belang, 20:00 uur in de Swingel 
24 Klaverjassen in de Swingel, 13:30 uur 
26 Filmvoorstelling Filmhuis Wijnjewoude 
27 Make-overdag in de Swingel 
30 WEN-infodag hybride warmtepompen, 16:00 uur in de Swingel 
 
 
April 
1 Schutjassen in de ODV-kantine, 20:00 uur 
2 Kinderrommelmarkt t.b.v. Kika voor Kai, 13:00 uur, speeltuin Loksleane 
2 Opening Wâldhûs, 14:00 uur 
5 Zonnebloem diner, MFC de Wier Ureterp vanaf 17:45 uur 
6 Rommelmarkt VVV Wijnjewoude, 14:00 - 18:00 uur, terrein bij ODV-kantine 
7 Klaverjassen in de Swingel, 13:30 uur 
9 Stamppotbuffet World Servants, 17:00 uur in De Stripe 
11 Koffieochtend met paasbrunch, Werkgroep Kom erbij, 11:00 uur 
14 Creacafé, Werkgroep Kom erbij, 9:30 – 11:30 uur 
21 Klaverjassen in de Swingel, 13:30 uur 
23 Filmvoorstelling Filmhuis Wijnjewoude 
25 Algemene Ledenvergadering Eert De Doden, 20:00 uur in de Swingel 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Maart 

6 9.30 uur  Weinterp Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde, 2e 
lijdenszondag 

 13.45 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 
10 19.30 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Biddag voor gewas en 

arbeid 
 13 9.30 uur Duurswoude Ds. P.A. Versloot, Groningen, 3e lijdenszondag 

 13.45 uur Duurswoude Ds. H.C. Marchand, Groningen 
20 9.30 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, 4e lijdenszondag 

 13.45 uur Weinterp Ds. H. van Wingerden, Rijssen 
27 9.30 uur Duurswoude Prof. dr. E. van ’t Slot, Zwolle, 5e lijdenszondag 

 13.45 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 
 

April 
3 9.30 uur Weinterp Ds. L.Schaafsma, Nunspeet, 6e lijdenszondag 

    13.45 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 
 
 
 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Maart 
6 9:30 uur Ds. H. Engelsma Vierdienst 
9 19:30 uur Dhr. E. van Halsema, Kampen Biddag voor gewas en arbeid 
13 9:30 uur Ds. A. Elverdink  
20                9.30 uur       Mw. J. Elzinga-Bakker  
27 11.00 uur Ds. H. J de Groot, Burgum  

 
April 
3 9:30 uur Da I. de Rouwe Vierdienst 
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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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Dit jaar organiseren we een Paasvakantie van 9 t/m 22 april 

voor kinderen uit kindertehuizen of uit gezinnen 

die het moeilijk hebben en in Berlijn wonen.

Wij zoeken nieuwe gastgezinnen om een kind uit Berlijn 

een warm thuis en een fijne vakantie te bieden.

Hebt u interesse?

Kijk dan op de website www.paxkinderhulp.nl

of bel Frans Pool 06 57 58 43 54 voor meer informatie. 

paxkinderhulp.nl

HOERA VAKANTIE!


