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

UPS Service Point
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Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

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

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

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

HM Haarmode Wijnjewoude

Een afspraak maken doet u telefonische:

0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Openingstijden:

    Ma.   13:00 – 17:30

    Di.    8:30 – 12:00 13:00 – 17:30

    Wo.     13:00 – 20:00

    Do.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Vr.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Za.      Gesloten

Pedicure- en manuele praktijk

Alma van der Meulen

Medisch pedicure
Manuele therapie
Voetreflexologie
Ook bij u thuis

Behandeling volgens afspraak
0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36
9241 GL  Wijnjewoude

Kinderen/jongeren met een beperking!!

- tijdelijk verblijf

- logeerhuis

- dagopvang

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

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

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

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

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

Op werkdagen open  
van 8:30 uur tot 12:00 uur 
van 13:00 tot 17:00 uur
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Van de redactie 
 
 
Redactie "de Bân" 
Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 
Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 
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 7 mei 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 30 april 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. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Sommige traditionele activiteiten in het dorp zijn de afgelopen twee jaar op een laag 
pitje komen te staan. Het lijkt er op dat veel weer opgestart zal worden. Toch zijn er 
enkelen die moeilijk weer op gang komen en de klap van twee jaar niet actief zijn 
moeilijk te boven komen. 
De animo om het wel en wee van een instelling, vereniging en/of club in onze 
dorpskrant te publiceren mag best ietsje meer zijn. Daar is het dorpsblad toch voor 
bedoeld. Bijvoorbeeld na het van de beide scholen hoor je hierover weinig. Wat 
momenteel de functie momenteel van het leegstaande gebouw is, is voor de meeste 
inwoners van ons dorp ook onduidelijk. 
We zijn na twee jaar weer op stap geweest voor een vrijwillige bijdrage bij die inwoners 
waarvan we geen machtiging hebben. Er werd rekening mee gehouden dat we twee 
jaar niet geweest waren, met als resultaat een goede opbrengst en een mooi aantal 
machtigingen. Hiermee kan de Bân weer vooruit, hartelijk dank daarvoor. 
 
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 

 
“in wringe oan ‘e 

Tolleane” 
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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. Welfingstrjitte 35 - 9241 GM  Wijnjewoude

06 13 95 26 45
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Bestuurszaken 
Tijdens de afgelopen Algemene 
ledenvergadering van Plaatselijk Belang 
hebben wij afscheid genomen van twee 
bestuursleden. Theo van Linde heeft de 
maximale termijn van 9 bestuursjaren 
bereikt en neemt daarom afscheid. 
Martin de Vries is verkozen tot raadslid 
in de gemeenteraad van Opsterland en 
stopt om die reden met zijn werk voor 
PB. Wij zijn Theo en Martin ontzettend 
dankbaar voor wat zij voor PB en 
Wijnjewoude hebben gedaan en hopen 
dat zij zich op andere manieren blijven 
inzetten voor ons dorp. 
 
Door het bestuur werd Jan Sijtsema als 
kandidaat-bestuurslid van PB 
voorgesteld. Tijdens de ALV spraken de 
leden unaniem het vertrouwen in hem 
uit. Op deze plek willen wij Jan hiermee 
nogmaals feliciteren. Jan heeft tot zijn 
20ste in Wijnjewoude gewoond. Hij ging 
daarna naar Zaandam, waar hij zijn 
vrouw Sjoke leerde kennen. Na 8 jaar in 
Zaandam te hebben gewoond gingen ze 
naar Enkhuizen, toen naar Visvliet en 
daarna volgde Garyp. Sinds eind 
februari 2020 wonen ze met veel plezier 
in een schuurwoning achter de boerderij 
van Jan Lammert en Margriet Sijtsema 
aan de Merkebuorren. Jan heeft bijna 
46 jaar in het onderwijs gewerkt en is nu 
met pensioen. Jan is in zijn vorige 
woonplaatsen enkele malen bestuurslid 
geweest van Plaatselijk Belang en wil 
zich nu in Wijnjewoude daarvoor 
inzetten. 
 
Terugblik Algemene 
ledenvergadering 
Eindelijk konden we weer een fysieke 
ledenvergadering organiseren. 
Voorzitter Tineke benadrukte tijdens de 

ALV nogmaals hoe blij we daarmee zijn. 
Het persoonlijk contact met onze leden 
hebben we gemist. Tineke nam ons 
mee naar wat er de afgelopen periode is 
gebeurd en wat er allemaal nog speelt. 
Speciale aandacht was er voor de 
werkgroep Speeltuinen. Aline Stroetinga 
vertelde enthousiast over de plannen en 
aanpak van de speeltuinen. In 
samenwerking met Code Hans en de 
gemeente zijn er mooie plannen 
gemaakt en deels al uitgevoerd. Naast 
Aline bestaat de werkgroep uit Rosan 
Koopstra, Regina Ridder, Diane Drent, 
Ina Fokkema, Ingrid Venema en Grietje 
Rooks. Het is geweldig om te zien hoe 
zij dit initiatief oppakken. Het applaus 
vanuit de zaal was dan ook op zijn plek.  
Ook de inzet van andere vrijwilligers in 
Wijnjewoude wordt enorm gewaardeerd. 
Als voorbeeld noemt Tineke de 
Bloeizone Fryslân Tour die door ons 
dorp kwam. Er moest last-minute veel 
geregeld worden, maar er waren slechts 
een paar telefoontjes nodig om een 
goed team bij elkaar te krijgen die er 
een succes van hebben weten te 
maken. 
Omdat er de afgelopen jaren geen 
ledenvergaderingen hebben kunnen 
plaatsvinden stelden Geert, Silvana en 
Tineke zich nog kort voor aan de 
aanwezige leden. Zij zijn in de 
afgelopen jaren het bestuur komen 
versterken. In onder andere de Bân zijn 
zij al wel voorgesteld, maar tijdens deze 
ALV konden zij zich even persoonlijk 
voorstellen. Uit de reactie van de leden 
viel op te maken dat zij er alle 
vertrouwen in hebben dat Tineke, Geert 
en Silvana hun taken goed zullen 
vervullen. 
Van de leden kwam nog de opmerking 
dat er in het jaarverslag niets werd 
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gezegd over de Proeftuin Aardgasvrije 
Wijken en WEN. De PAW had 
inderdaad een plek bij de hoogtepunten 
verdiend in het jaarverslag en wij 
betreuren het dat dit niet is gebeurd. 
Zoals in andere berichten in de Bân was 
te lezen is PB enorm ingenomen, blij en 
trots op het werk dat WEN voor 
Wijnjewoude doet. De PAW en de 
bijbehorende cheque die alle 
huishoudens in Wijnjewoude kregen, 
zijn een grote stap in het behalen van 
de doelstelling van WEN om 
Wijnjewoude energieneutraal te krijgen. 
Uiteraard had dit in het jaarverslag 
gemoeten, maar op deze plek spreekt 
PB haar waardering en dankbaarheid uit 
voor al het werk dat WEN voor 
Wijnjewoude doet. 
Na de pauze werd er een presentatie 
gegeven over de gebiedsontwikkeling 
rond het Koningsdiep. De presentatie 
wordt gehouden door mevrouw Anja de 
Vries en de heer Yep Zeinstra, van de 
provincie Fryslân. Zij lieten zien wat er 
al is gedaan en wat er nog gaat 
gebeuren. Wil jij hier meer over weten? 
Kijk dan op fryslan.frl/koningsdiep. 
 
Dodenherdenking 
Herdenken doen we samen. Na twee 
aangepaste herdenkingen nodigen wij 
alle dorpsgenoten uit om met elkaar de 
oorlogsslachtoffers te herdenken. 
Tijdens de Nationale Herdenking 
herdenken wij de Nederlandse 
oorlogsslachtoffers. Allen die in het 
Koninkrijk der Nederlanden of waar ook 
ter wereld zijn omgekomen of vermoord 
sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog en daarna in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 
Het programma van de herdenking ziet 
er traditiegetrouw als volgt uit: om 19.45 
uur verzamelen we aan de Tsjerkereed. 
Vanaf dit punt volgt de stille rondgang 
naar het monument op de 

begraafplaats. Vervolgens zal een 
leerling van Skoalle de Sinnewizer een 
gedicht voordragen. De dorpskrans 
wordt gelegd door twee kinderen van 
Skoalle de Sinnewizer. Dan volgen de 
twee minuten stilte en zal aansluitend 
een ensemble van blazersgroep 
Wijnjewoude het Wilhelmus begeleiden. 
Tijdens het luiden van de klokken 
verlaten we de begraafplaats. Wenst u 
vervoer naar de Tsjerkereed, of wilt u 
gebruik maken van een rolstoel tijdens 
de herdenking, dan kunt u voor zaterdag 
30 april contact opnemen met Aline 
Stroetinga, tel. 06-42747175. Samen 
met werkgroep Kom erbij zullen we er 
dan voor zorgen dat dit voor u geregeld 
wordt. Tevens draagt werkgroep Kom 
erbij zorg voor een zitplaats bij het 
monument en begeleiding op de 
begraafplaats. Na afloop van de 
herdenking wordt u in gebouw de 
Driehoek een kopje koffie of thee 
aangeboden. 
 
Contributie-inning 
In de maand april zal de automatische 
incasso plaatsvinden van het 
lidmaatschapsgeld (€ 7,50). Degenen 
die een machtiging tot automatische 
incasso hebben ingevuld kunnen dus 
deze maand een afschrijving 
verwachten. Contant betalen kan 
natuurlijk ook. Hiervoor hoef je niets te 
doen, wij zullen het bij je thuis komen 
innen. 
Met jouw lidmaatschap kunnen wij onze 
vaste lasten blijven voldoen en 
initiatieven in ons dorp ondersteunen. 
 
Brengpunt Groenafval Ureterp  
Op elke zaterdagochtend in april kan je 
je tuinafval van 09:00 – 13:00 uur 
brengen naar het Brengpunt Groenafval 
(Mounleane 12, Ureterp).  
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WEN Stap voor Stap 
 
 
 
De aardgasperikelen 
Al bij de oprichting in 2015 had WEN als 
ambitie om zelf duurzaam groengas op 
te wekken. Onze motivatie was toen dat 
we naast afscheid van fossiel gas, ook 
de Groningers niet langer wilden 
belasten en onafhankelijk wilden worden 
van geopolitieke krachten. Inmiddels is 
er een pijnlijke realiteit ontstaan waarbij 
ook de overheid zo snel mogelijk van 
het aardgas af wil. Recent verklaarde 
het kabinet dat zij daarvoor de productie 
van groengas extra wil stimuleren. 
Nu hebben we als landelijke regio het 
voordeel dat groengas makkelijk te 
winnen is uit koeienmest. En het kan net 
als aardgas zo het netwerk in. (Eigenlijk 
kun je zeggen dat onze warmte in de 
mestput ligt). Bovendien is het circulair, 
want als de boer zijn mest beschikbaar 
stelt voor de productie van groengas 
kan hij het daarna gewoon weer voor 
bemesting over zijn land uitrijden. Het 
milieuvoordeel zit ’m er ook in dat de 
uitstoot van broeikasgassen uit de stal 
flink wordt verlaagd. En als met 
dagverse mest wordt gewerkt daalt de 
stikstof uitstoot ook nog eens met 
ongeveer de helft. 
Zie hier de motivatie van WEN om zich 
in te spannen om ons dorp onafhankelijk 
te maken van Russisch en ook Gronings 
gas. Ondertussen kijken we met 
spanning uit naar het rapport van 
werkgroep Leefbaarheid 2. 
 
Goed nieuws: Elkien zet volgende 
stap in verduurzamen  
Elkien en WEN zijn al sinds 2016 in 
gesprek over het belang om de 
huurders te betrekken bij de 
verduurzaming van Wijnjewoude. De 
woningcorporatie werkt ook al intensief 
aan duurzaamheid. Verschillende 
woningen, waaronder het Wâldhûs, zijn 
al gerenoveerd en meer duurzaam 

gemaakt en 
de nieuwbouw 
in de 
Welfingstraat 
heeft al een A-energie label. WEN is nu 
bijzonder verheugd dat Elkien voor 
Wijnjewoude het voornemen heeft om 
een investering m.b.t. het isoleren van 
de woningen met de laagste labels naar 
voren te halen.  
Het doel is dat bewoners meer comfort 
krijgen en dat ze op hun energiegebruik 
kunnen besparen zonder dat er een 
huurverhoging tegenover staat. Wel is 
het de bedoeling dat het deel van de 
stimuleringsbijdrage (€ 1.500,-) dat voor 
verduurzaming van elke huurwoning 
beschikbaar is, door de bewoner wordt 
ingezet.  
Of het voornemen om de investering 
naar voren te halen ook kan worden 
gerealiseerd, hangt van diverse factoren 
af. Denk aan beschikbaarheid van 
voldoende vakmensen en materialen. 
Ook kan de aanwezigheid van 
vleermuizen of andere bedreigde 
diersoorten vertraging veroorzaken 
(flora en fauna onderzoek is verplicht). 
Met deze positieve intenties draagt 
Elkien stevig bij aan de ambities van 
Proeftuin Wijnjewoude.  
In nauwe samenwerking met huurders 
en WEN wil de corporatie haar plannen 
voor Wijnjewoude stap voor stap verder 
uitwerken. De huurders worden 
binnenkort door Elkien geïnformeerd. 
 
Zonneweide met wandelpad 
Overleg met omwonenden over de 
groene inrichting heeft inmiddels plaats 
gehad. Het was een plezierig gesprek 
waaruit de wens naar voren kwam om 
een wandelpad te realiseren langs de 
sloot. Als de gemeente akkoord is zal 
dat ook echt gerealiseerd worden. 
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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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Het grondwerk wordt inmiddels 
uitgevoerd. Als afscheiding komt langs 
de noordkant nog een kleine wal met 
sloot. Op de noordhoek met de Tolleane 
komt een extra dam. Deze geeft 
toegang tot het wandelpad. Zo kun je 
straks met je hond een veilig 
wandelingetje maken. langs het groene 
zonneveld. 
Eerst wordt het perceel met gras 
ingezaaid om de bodem te verstevigen 
zodat in juli de bouw kan beginnen. 
Langs het wandelpad kun je de eerste 
zomer een rand van vezelhennep 
verwachten waarmee de panelen 
grotendeels aan het zicht worden 
onttrokken. 

In de herfst gaan we dan een 
vogelvriendelijke heesterrand 
aanplanten en kan het wilde 
bloemenzaad onder de panelen worden 
gezaaid, zodat bijen, vlinders en andere 
insecten zich hier thuis gaan voelen. Bij 
de dam aan de zuidkant hopen we later 
een leuk informatiepaneel over de 
biodiversiteit te plaatsen.  
 
Hulp nodig? 
Heb je moeite met het aanvragen van 
jouw Stimuleringsbijdrage? Buren of 
familie willen je vast wel helpen. En 
anders laat het weten aan Frans Pool. 
Voor hulp bij het aanvragen van ISDE 
subsidie, stuur een mailtje aan 
info@wen.frl  

 
Prikbord 

 
 

Inzameling Oekraïne 
Wij zijn op het idee gekomen om plastic 
flessen in te zamelen voor Oekraïne. We 

hebben in totaal  
€ 50,55 opgehaald, het duurde 2 dagen om dit te 
doen. Dit geld hebben we gestort op giro 555. We 
hopen dat Oekraïne hier blij mee is.  
We willen iedereen bedanken die heeft 
gedoneerd.  
 
Groetjes ilsa en remco 
 
 
 
 
 
 
 

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor alle bezoekjes, 
telefoontjes, kaarten en bloemen. Het waren voor ons kostbare momenten die we 
samen mochten delen tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 

ús heit en pake. 
 
Jeen Posthumus 
 
Namens de familie 
Annie Posthumus - de Jong 
Kinderen en kleinkinderen  
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Medisch Pedicure  
M.G.A. de Bruin  
Te Nijenhuiswei  27  
9241 EA Wijnjewoude  

M -  06 29 21 14 70 

VVooeettvveerrzzoorrggiinngg  

Maarriijjkkee  

L i d  v a n  P r o V o e t  

Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Tolleane 1  Wijnjewoude  Tel. 06-11292116

Tolleane 26
9241 WH  Wijnjewoude 

E-mail: info@taekemabouw.nl
Website: taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines
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Geef de pen door 
 
Als een donderslag bij heldere hemel kwam het verzoek om de pen aan 
te nemen. Waarom ik, hoezo? Wat kan ik over mijzelf vertellen, wat is de 
verwachting? Na een paar dagen bedenktijd “De Pen” aangenomen! En 
nu komt het erop aan. Waar zal ik beginnen? Mijn naam is Ellen van 
Riessen, sinds 28 februari 2020 woon ik aan de Opper Haudmare. 
 
Geboren in 1954 en getogen in 
Haarlem, in 2003 in vinex wijk 
Hoofddorp gaan wonen. In 1979 ben ik 
in het Frans Hals museum gaan werken 
in de beveiliging. In het museum heb ik 
veel schitterende tentoonstellingen 
voorbij zien komen. Om maar een 
voorbeeld te noemen een 
tentoonstelling geheel geweid aan 
“Frans Hals” of een tentoonstelling 
“Kinderportretten” beide bezocht door 
veel bezoekers. Naast mijn werk deed ik 
vrijwilligerswerk, 10 jaar, in Hospice 
Bardo in Hoofddorp. In die tijd ging ik 
regelmatig Salsa dansen in en om 
Hoofddorp. 
 
Hoe kom je dan in Wijnjewoude terecht?  
Heel vroeger reed ik paard en die stond 
in pension op een manege. Ik raakte 
bevriend met mensen daar. Één 
daarvan kwam op een dag met de 
boodschap dat zij en haar man gingen 
verhuizen. Op de vraag waar naartoe 
was het ‘Drenthe’, mijn vraag ‘wat moet 
je daar nu doen’? Na een house 
warming party en een bezoek daarna, 
wilde ik dat ook, wonen in Drenthe. Mijn 
man wilde niet mee, dus bleef ik waar ik 
was. Dromend van een leven in 
Drenthe.  
 
Mijn volgende relatie was van hetzelfde 
pak, wilde ook niet mee. Ik bleef 
dromen.  
Mijn pensioengerechtigde leeftijd kwam 
in zicht, ik kon van Keuze pensioen 
gebruik maken! Er was geen relatie 

meer en ik hoefde ook niet meer te 
werken.  
Appartement in Hoofddorp verkocht, 
binnen 14 dagen, en ik kon op zoek 
naar een huis in het noorden. Dat 
verliep allemaal niet zo snel als 
verwacht. Nood breekt wet, spullen in 
de opslag en wonen in een stacaravan 
in Wateren. Daarna een paar maanden 
een appartement in Haulerwijk. 
 
Uiteindelijk is het Wijnjewoude 
geworden. In het begin vond ik het best 
moeilijk om hier te wonen. Corona was 
nu niet erg bevorderlijk voor het maken 
van contacten, bovendien bleek dat ik 
erg “op mijzelf” was en ben. Onderdeel 
van mijn wonen in het Noorden was een 
hondje. En die heb ik, een Podenco mix,  
die vrouw die voortgetrokken word door 
een beige hondje dat ben ik. Het hondje 
moest uitgelaten worden en daardoor 
ontstonden contacten. 
Nu na twee jaar kan ik zeggen dat ik 
hier mijn draai ga vinden, mede dankzij 
“Kom Erbij”. Wat was ik verbaasd om 
met Pasen, Kerst leuke cadeautjes te 
krijgen. Om maar niet te spreken over 
een kaartje of een taartje. Het werd voor 
mij altijd een taartje en daar aan vast zat 
een genoeglijk gesprek met de 
dorpsgenoot die het taartje bracht. 
 
Soms krijg ik de vraag of ik terug wil 
naar het Westen, daarop is maar één 
antwoord en dat is nee. Ik wil de 
mensen, de rust, de ruimte, de schonere 
lucht, de maan en de sterren die ’s 
avonds te zien zijn niet meer ruilen. 

 
Ik geef de pen door aan mijn overbuurvrouw Aukje Jager  
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Mounleane 3a
9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl
www.hytexfashion.nl

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

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

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

Kapsalon

Kapsalon

Schoonheidssalon

Openingstijden:

Fysiotherapie Goren

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

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

Afspraak zonder verwijzing mogelijk!

·Fysiotherapie (ook aan huis)

·Manuele therapie

·Nek-, schouder- en arm specialisatie

·Oefengroepen

·FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut)

·Medical Taping Concept
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Rommelmarkten  
Op woensdag 6 april wordt de eerste rommelmarkt van dit seizoen gehouden. De 
rommelmarkt is van 14.00 – 18.00 uur.  
De volgende rommelmarkt is op woensdag 4 mei van 14.00 – 18.00 uur. De locatie is 
rond en bij het Evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude. 
De kosten per staanplaats zijn nog steeds €4,- en reserveren is niet nodig. Het terrein 
gaat om 13.00 uur open voor de standhouders. 
 
Heb je nog leuke spulletjes te koop of ben je op zoek naar iets speciaals: kom naar de 
gezellige rommelmarkt in Wijnjewoude. 
 
Ledenvergadering 
De ledenvergadering wordt gehouden op woensdagavond 11 mei. 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie: Mfc de Swingel 
Alle leden zijn van harte welkom op deze ledenvergadering. 
 
Avondfietsvierdaagse 
Deze wordt gehouden 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. 
Data om alvast te noteren op de kalender. 
 
Bestuur VVV 
 

Volkstuinencomplex Boerenstreek 
 
Het verbouwen van groente en fruit is echt van deze tijd! 
De opbrengst zal het huishoudboekje ontlasten, het verbouwen van groente levert 
gezonde voeding op, en je ontmoet andere mensen…. 
 
Om dit jaar nog optimaal te kunnen 
genieten van het bezig zijn in de tuin, 
het eten van eigen gekweekte groenten, 
is dit het moment om te beginnen! 
 
Nu kun je vast nadenken over de 
indeling van je stukje tuin, wat wil ik 
verbouwen en hoe ga ik de tuin indelen. 
Ook kun je alvast beginnen om enkele 
gewassen binnen te zaaien om later in 
de tuin verder te laten groeien. Maar er 
zijn ook enkele groenten, die nu al de 

volle grond in kunnen, knoflookteentjes, 
tuinbonen en uien… 
 
Wij hebben nog enkele percelen 
beschikbaar van 20 x 2 meter op het 
volkstuinen-complex aan Ald 
Duerswâld. Kosten: € 17,50 huur per 
jaar. Het is ook mogelijk om een half 
perceel te huren! Ook interesse voor 
een stukje grond?  
Bel of mail dan met Regina Ridder tel. 
06-16366472 of 
vtcboerestreek@gmail.com 

 
U kunt dan de komende jaren naar hartenlust uw eigen groenten telen en genieten van 
het buitenleven. 
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Zonnebloem wil door, helpt u daarbij ? 
 
De Zonnebloemafdeling Ureterp en omstreken (Wijnjewoude, Bakkeveen, 
Frieschepalen en Siegerswoude) is al vele jaren zeer actief in 
bovengenoemde dorpen. Nu de coronapandemie op zijn 
retour lijkt en de meeste maatregelen zijn opgeheven, pakken 
de vrijwilligers van de Zonnebloem de draad weer op. Er zijn 
al leuke activiteiten gepland voor de deelnemers uit de 
doelgroep (mensen met een lichamelijke beperking vanaf 
18 jaar, die daardoor niet of nauwelijks de deur uitkomen). 
 
Als eerste staat het etentje in MFC De Wier d.d. 5 april a.s. 
op het programma, verder wordt er in mei/juni een uitstapje 
georganiseerd door en voor de mannen (vrijwilligers en 
deelnemers), altijd een geslaagde dag. 

Later dit jaar volgt o.a. de bootdagtocht, 
de gezellige middag en een bezoek aan 
de Orchideeënhoeve. 
 
Echter om dit mogelijk te maken hebben 
we naast de groep enthousiaste 
vrijwilligers ook dringend 
bestuursleden nodig. 
Wilt u dat het mogelijk blijft om de 
deelnemers een mooi en gezellig 
moment buiten de deur te blijven 

bezorgen, meldt u zich dan aan als 
aspirant bestuurslid. 
U wordt niet in het diepe geworpen, 
maar krijgt ruimschoots de gelegenheid 
om kennis te maken met de 
werkzaamheden bij de Zonnebloem. U 
kunt meedraaien met het bestuur, om 
uiteindelijk te beslissen welke functie het 
beste bij u past. Daarnaast zijn er 
diverse workshops die u wegwijs 
kunnen maken in het reilen en zeilen 
van en bij de Zonnebloem. 

 
Laat de Zonnebloem niet vallen en neem contact op met één van onderstaande 
contactpersonen. Alleen samen kunnen we verder! 
 
Namens de Zonnebloemafdeling Ureterp e.o. 
 

Marian Doorgeest, voorzitter a.i.  
Tel. 06 24 395 412 
 
Anke Posthumus 
Tel. 0516 481635 
 
 

Kijk voor meer informatie ook eens op de site www.zonnebloem.nl/ureterp-e-o 
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Doe jij op 26 april 2022 bij ODV Wijnjewoude  
mee aan de ..... 

 

 
Geef je op voor dit waanzinnig mooi en uniek landelijk kampioenschap 
 
Kinderen in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar spelen een dagdeel de pannen van het dak 
middels verschillende wedstrijdjes. 
Tijdens deze wedstrijdjes observeren wij op creativiteit, samenspel en leiderschap, 
waarbij FUN wel de hoofdmoot zal zijn.  
 
Welk team wordt de winnaar van de dag..?!  
Tevens selecteren wij meerdere spelers/speelsters, die op een landelijke finaledag 
mogen gaan spelen voor een plaatsje in het UNITED COLORS LEAGUE TEAM. (O-10 
en O-13)  
Deze winnende teams gaan deelnemen aan een internationaal voetbaltoernooi op 
Nederlandse bodem.  
 
Hoe leuk is dat! 
Deze dag is opgenomen in het scoutingsprogramma van profclubs 
 
Speel een competitie UNITED COLORS LEAGUE 
De jeugd van 7 t/m 9 jarigen spelen van 10.00 tot 12.30 uur.  
De jeugd van 10 t/m 13 jarigen spelen van 13.00 tot 15.30 uur. 
 
Geen kledingvoorschrift, we spelen met hesjes. Keepers zijn ook van harte welkom. 
 
En dat voor een prijs van € 17,- per deelnemer!! 
Er kunnen maximaal 48 spelers/speelsters per dagdeel meedoen! 
Iedereen ontvangt een United Colors League-medaille en een United Colors League 
certificaat. 
Mocht je uiteindelijk worden geselecteerd voor finaleplaats of in het United Colors 
League-team komen, dan zijn er geen extra kosten aan verbonden. 
Ga naar Voetbalscholing - United Colors League (clubcollect.com) voor de aanmelding!  
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Ansichtkaarten, postzegels, plastic doppen, 
pennen, cartridges, mobiele telefoons en munten 

 
Beste mensen,        
Waarom weggooien wat nog van waarde is?     
Hulporganisatie Dorcas zamelt deze spullen in.      
           
Ansichtkaarten en Postzegels gestempeld en postfris.     
Knip geen postzegel van de ansichtkaart! Let op u kunt geen dubbele gevouwen 
kaarten meer inleveren.         
      
Doppenactie            
Iedereen heeft ze in huis! Plastic doppen onder anderen van fris en melkpakken, 
pindakaas, shampoo enz.  
Je steun KNGT geleidehonden en Dorcas krijgt €0,22 per kilo doppen.   
           
Pennen           
Elke balpen, vulpen, kleurstift, markeerstift, tekstmarker zowel plastic of metaal.  
En cartridges en munten. U kunt ze deponeren in het voorportaal van de kerk.   
Ook op donderdagmiddag, dan is de kerk open met ds. Engelsma van 14.30 tot 16.30 
uur. Of bij mij in de brievenbus of een telefoontje en ik haal ze graag bij u op.  
             
Met uw steun kan Dorkas kwetsbare mensen helpen      
Dorcasdepot 
Bram en Annie Karssen     
Opperhaudmare 11      
Tel.: 0516-481758 
 

Klaverjassen in de Swingel 
 
Uitslag 10 maart bovenste 5   Uitslag 24 maart bovenste 5 
 
1.  Anke Posthumus    3993   1.  Jan Feitsma    4506 
2.  Klaske Visser    3809   2.  Griet Hielkema    4053 
3.  Abe Visser     3723   3.  Klaasje v.d. Woude  4046 
4. Joke Nust     3578   4.  Afke Bouma    4009 
5.  Klaasje v.d. Woude  3378   5.  Kees v.d. Lei    3715 
 
Volgende datums: 
7 en 21 april 
Aanvang 13.30 uur. 
Inleg €1,50.   
 
Consumpties voor eigen rekening. 
Bij verhindering graag afmelden. 
Jelle Bergsma, tel: 0516-481007 
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Tennis; het nieuwe seizoen lonkt 
 

Als je dit leest, zijn de tennisbanen weer in gereedheid gebracht voor het nieuwe 
seizoen. In de laatste weken van maart is er door vele leden hard gewerkt om het oude 
gravel van de bovenlaag te schrapen en af te voeren, nieuw gravel op te brengen, de 
lijnen te leggen en de banen vele, vele keren te rollen om de bovenlaag weer hard te 
krijgen. 
 
We constateren elk jaar dat de banen 
hartstikke goed zijn en het hele seizoen 
hard blijven. Dat is vooral te danken aan 
de goede inzet van vele leden. Daar zijn 
we erg blij mee! In deze afgelopen 
periode van eigenlijk alleen maar zon, 
krijg je weer heel veel zin om een 
balletje te slaan. 
 
Het afgelopen seizoen werd, zoals 
eigenlijk overal in Nederland, ook bij ons 
aardig getekend door corona. Nu de 
corona echt op z’n retour is, kijken we 
vooral vooruit. Wat we dan in de 
tennisclub zien, is niet zo gek. We 
hebben een (lichte) stijging van het 
ledental, we gaan starten met 4 
competitieteams, we beginnen op 
dinsdag 5 april weer met de 
tennislessen. De komende maanden 
staan er allerlei activiteiten op het 

programma, zoals een “Ladies-night” en 
het “Pannenkoekentoernooi”, op 1 juni 
voor de basisschoolkinderen. 
 
Nieuwe leden zijn van harte welkom bij 
de club en dat geldt speciaal voor 
jongere spelers. Het zou mooi zijn als 
weer groepjes kinderen gaan tennissen, 
die elkaar ook kunnen stimuleren om 
lekker een balletje te slaan. Als het lukt, 
gaan we bij de hogere groepen op de 
basisschool wat tennisvormpjes doen, 
om kinderen te laten proeven van wat 
tennissen is. Kinderen die lid willen 
worden kunnen eerst twee keer een 
gratis les krijgen op de dinsdag, bij onze 
tennistrainer Tom Vink, voordat er 
besloten wordt om lid te worden en/of 
les te nemen. Dat laatste geldt trouwens 
voor alle andere potentiële leden. 

 
Wij hebben zin in het nieuwe seizoen! 
Lieuwe en Geert 
 
 
 

Bloemenmarkt 2022 
 

Het koor Looft den Heer organiseert weer 
de jaarlijkse bloemenmarkt op de 
zaterdag voor moederdag. Het belooft als 
vanouds gezellig te worden. 
Op zaterdag 7 mei van 9:00 tot 12:00 uur 
is iedereen welkom bij de Muziekkoepel 
aan de Merkebuorren 34 in  Wijnjewoude. 
 
Noteer het alvast in uw agenda! Dit is hét 
moment om potten en borders weer 
fleurig te vullen.  
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Jubbega & Donkerbroek

Specialist op het gebied van:

Bel vrijblijvend naar onze praktijk 

in Jubbega of Donkerbroek.

Of kom gerust langs, 

wij staan u graag te woord!

Behandeling aan huis 

is ook mogelijk.

- Fysiotherapie

- Sportfysiotherapie

- Manuele therapie, 

- Beweegprogramma's

- Diëtetiek.
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Werkgroep Speeltuinen Wijnjewoude 
 
Paasbrodenactie 
Na het succes van vorig jaar verkopen we ook dit jaar 
weer heerlijke paasbroden, gebakken door 
Bakker Van der Molen. We zijn al een heel eind 
op weg om het gestreefde budget te bereiken 
maar zijn er nog niet helemaal! 
Op zaterdag 16 april tussen 9-12 uur komen we langs de deuren om weer 
paasbroden voor de speeltuinen te verkopen. Dit jaar hebben we de broden bij ons. 
Dus u hoeft ze zelf niet op een later moment op te halen. Natuurlijk kunt u zowel contant 
als met de QR-code afrekenen.  
 
In de afgelopen maand zijn de toestellen in de speeltuinen van de Gentiaan en de 
Noormanstrjitte geplaatst. Door de grote regenval is het niet gelukt om alle toestellen in 
de Noormanstrjitte te plaatsen. Ondanks dat het nog niet voltooid is, wordt er al veel 
gebruik gemaakt van de speeltuinen! Leuk om te zien dat kinderen plezier maken en 
elkaar ontmoeten! 
 

Binnenkort word de laatste hand gelegd aan de 
Noormanstrjitte, volgens de laatste berichten 
gebeurt dit op 6 april. Aansluitend zal er op 
zaterdag 9 april op de Noormanstrjitte de 
ingebruikname van deze speeltuin feestelijk 
gevierd worden tussen 11-12 uur voor de kleintjes. 
We zorgen voor muziek, drinken en wat lekkers 
erbij. Een ieder is welkom!  
 
 

De opening van de speeltuin aan de Gentiaan wordt verzet naar een latere datum 
omdat de speeltuin nog niet helemaal af is. We  wachten op het hek en een bankje die 
door de gemeente worden geplaatst.  
 
Hartelijke groeten namens WSW. 
 
 
 

Schutjassen 
 
Uitslag schutjassen, 4 maart 2022, 10 deelnemers 
 
1. Aalzen Postma, 47 punten 
2. Henk Posthumus, 47 punten 
3. Kees van der Lei, 46 punten 
4. Anko van Bruggen, 45 punten 
5. René Seefat, 45 punten 
 
 

Totaalstand: 
1. Anko van Bruggen, 96 punten 
2. Henk Posthumus, 93 punten 
3. Aalzen Postma, 91 punten 
4. Geeuwke Posthumus, 89 punten 
5. René Seefat, 87 punten 

Volgende schutjasavonden: 8 april en 6 mei  
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Bericht van Uitvaartvereniging ‘Eert De Doden’ 
Wijnjewoude 

 
Agenda Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging ‘Eert De Doden’ Wijnjewoude 
d.d. 25 april 2022 om 20.00 uur in De Swingel 
 
1.  Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Mededelingen 
4. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2021 
5. Jaarverslag 2021 
6. Moment van gedenken 
7. Verslag penningmeester 
8. Verslag kascommissie M. Pool en S. Kamminga 
 Benoeming nieuw kascommissielid: Alex van der Meer 
9. Vaststellen contributie en ledenkorting 
10. Statutenwijziging i.v.m. WBTR (ligt voorafgaand aan de vergadering ter inzage 

en is twee weken daarvoor opvraagbaar bij de secretaris) 
11. Bestuursverkiezing: G van der Wier – van der Meulen is aftredend en stelt zich 

niet herkiesbaar.  
12. Rondvraag 
 PAUZE 
13. Spreekster Yvonne de Haan (De Makelaar in Mantelzorg)  
14. Sluiting 

 
Wijnjewoude in de gemeenteraad! 

 
Trots. Dankbaar. Overweldigd. Nederig. Enthousiast! Sinds de 
verkiezingsuitslag afgelopen 16 maart rol ik naadloos van de 
ene in de andere emotie. Het is gelukt! Dankzij jullie 
voorkeursstemmen mag ik plaatsnemen in de gemeenteraad 
van Opsterland. Namens het CDA, maar vooral namens 
Wijnjewoude. 
 
Trots ben ik op ons fantastische campagneteam. Het is 
dankzij hen dat Wijnjewoude nu een stem in de raad heeft. 
Dankbaar ben ik voor alle stemmen die op Froukje, Margriet 

en mijzelf zijn uitgebracht. Om diezelfde reden voel ik me soms ook overweldigd en 
nederig. Overweldigd door zoveel stemmen, daar hadden we nooit van durven dromen. 
En tegelijk nederig: het gaat niet om mij, ik zit niet namens mezelf in de raad. Het gaat 
om Wijnjewoude. Het is aan mij om te luisteren en te horen wat jullie zeggen. 
 
De emotie die overheerst is enthousiasme. Dankzij de enorme steun voel ik me 
gedreven en gemotiveerd om te beginnen. Ik zal jullie via de Bân, wijnjewoude.net en 
social media zoveel mogelijk meenemen in wat er gebeurt in de raad. En natuurlijk 
vooral wanneer het betrekking heeft op ons mooie dorp.   
 
Martin de Vries, CDA Opsterland  
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Even voorstellen 
 

Mijn naam is Johan de Boer. Sinds januari van dit jaar 
ben ik actief als fysiotherapeut in Wijnjewoude. Hiervoor 
ben ik als fysiotherapeut werkzaam geweest in Sneek en 
Irnsum. Nu werk ik namens Fitaal op maandag en donderdag in de praktijk aan de 
Meester Geertswei 4 (Mfc De Swingel) in Wijnjewoude. Bij Fitaal Wijnjewoude kan 
iedereen met klachten aan het bewegingsapparaat terecht, ongeacht of de klachten 
tijdens het werk, het sporten of het uitvoeren van de huishoudelijke taken aanwezig zijn. 
Ook voor revalidatie na bijvoorbeeld een operatie aan de knie of heup bent u welkom en 
indien nodig kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden. 
 
Vanaf januari is er nu ook de 
mogelijkheid om gratis langs te komen 
op het sportspreekuur. Het 
sportspreekuur vindt normaliter op 
maandag tussen 17.00 en 18.00 uur 
plaats, maar in overleg is er altijd een 
ander tijdstip af te spreken. Het 
spreekuur is speciaal bedoeld voor 
sporters die een blessure hebben 
opgelopen in het weekend, of al langer 

rondlopen met een sportblessure en niet 
goed weten wat er mee te doen. Het 
maakt niet uit of je voetbalt, tennist of 
een andere sport beoefent, via 
sportspreekuur@fitaal.nl kun je altijd 
een afspraak maken. Twijfelt u of 
fysiotherapie voor uw klachten zinvol 
kan zijn, da kunt u altijd eerst informeren 
via wijnjewoude@fitaal.nl. Wellicht tot 
ziens! 

 
Johan de Boer, fysiotherapeut, Fitaal Wijnjewoude      
Meester Geertswei 4 (Mfc De Swingel), 9241 GL Wijnjewoude 
Tel. 06 – 18427711 
 
 

Activiteiten in de Witte Kerk Hemrik 
 
Dinsdagavond 5 april van 20.00 tot 22.00 uur 
Lezing De Goede Voorouder door Klaas Sietse Spoelstra 
Inleiding en gesprek over onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties 
Entree € 6,- inclusief koffie of thee vooraf. Reserveren via www.wittekerkhemrik.nl 
 
Zondagmiddag 17 april om 15.30 uur: 
Paasconcert Iris Kroes 
Als vanouds wordt het weer een 
sfeervol, akoestisch soloconcert met 
harp en zang. Dit keer speelt Iris songs 
die haar geïnspireerd hebben in de 
afgelopen twee jaar, oude klassiekers 
en nieuw werk dat ze geschreven heeft 
in die periode. 

Entree € 20,- Reserveren kan 
via www.iriskroes.com. Dus niet via de 
Witte Kerk! 
 
Vrijdagavond 29 april om 20.00 uur: Els 
McTaggart en Gary Lister  
Traditionele Schors/Ierse muziek 
Reserveren via info@dryadmusic.com. 
Dus niet via de Witte Kerk! 

 
Voor alle activiteiten zijn ook kaarten aan de deur verkrijgbaar. Er kan niet gepind 
worden! 

Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik 
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Nieuwsbericht koorjubilarissen  
Looft den Heer Wijnjewoude 

 
355 jaar plezier in koorzang 
Het was een indrukwekkend record toen zeven jubilarissen van het koor Looft den Heer 
Wijnjewoude door de voorzitter werden gehuldigd. Samen zijn zij goed voor maar liefst 
355 jaar aan koorervaring.  
 
Vanwege corona waren enkele huldigingen uitgesteld. Vandaar dat er nu zeven leden 
geëerd werden met een oorkonde van de KCZB, de Koninklijk Christelijke Zangers 
Bond. De grootste korenorganisatie van Nederland met ruim 1000 aangesloten koren en 
bijna 35.000 koorleden. Met zoveel koorervaring is het fijn zingen in Wijnjewoude.  
 
De jubilarissen van links naar rechts: 
Renny Rozema (70 jaar lid); Martha Stoker (60 jaar); Grietje Taekema (50 jaar); Griet 
Bergsma (50 jaar); Coba Pool (50 jaar); Syds Kamstra (50 jaar); Willy van der Wal (25 
jaar) 
 
Voor meer info: Janny Janssen 06 226 86 526 
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Nieuws van de supermarkt … 
 
De tijd vliegt; het is al weer een half jaar geleden dat op 23 
september Buurtsuper Manjefiek werd geopend. We zijn 
ontzettend blij dat de mensen de winkel weten te vinden en het 
lekker loopt. Natuurlijk hopen we én zetten ons ervoor in om op 
deze voet door te gaan.  
En bij vragen, laat het ons weten! 
 
Klantenenquête:  
Om goed te kunnen inspelen op uw wensen en ervaringen houden we binnenkort een 
klantenenquête. Via de website van Wijnjewoude www.wijnjewoude.net, de Bân en in de 
winkel krijgt u spoedig meer informatie.  
 
Aanpassingen assortiment: 
Om aan uw vraag en wensen te voldoen hebben we ons assortiment op een aantal 
punten aangepast. Even op een rij: 

Bier:    Lokale Friese bieren, uitbreiding 0.0, uitbreiding speciaal  
    bieren en geschenkverpakkingen. 

Zuivel:   Vernieuwing assortiment, tijdelijke specials en   
    seizoensgebonden artikelen.  

Bakproducten:  Dit is flink uitgebreid met een geheel nieuw assortiment. 
Noten:   Dit is een nieuw assortiment, met een vaste aanbieding:  
   3 verpakkingen voor € 5,- 
Vers:   Spekkoek, wraps en boter.  

 
De kassa wordt aangepast: 
In ons vorige nieuwsbericht noemden we het al: de kassapartij 
wordt aangepast. 
Let op: woensdag 6 april is voor één keer de winkel pas 
vanaf 12.00 uur geopend.  
Die ochtend wordt er een nieuwe kassa geplaatst. 
Hiermee komt er aanzienlijk meer ruimte bij de kassa en wordt 
het afrekenen nog gemakkelijker. 
 
PostNL postkantoor:  
Halverwege mei worden wij een volwaardig PostNL 
postkantoor. Ons assortiment wordt verder uitgebreid. Ook 
wordt het overschrijven van voertuigen dan mogelijk evenals 
het versturen van alle soorten post en brieven.                             (NB. Bron afbeelding:Joël Basta) 
 
Stomerijservice:  
Misschien hebt u het affiche bij de kassa al zien hangen: nieuw is de Stomerijservice.  
Binnen drie werkdagen is uw kleding of zijn de gordijnen weer schoon retour. 
 
We houden u graag op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen. Kijk om ons te 
volgen ook op onze facebookpagina.  
 
Tot ziens in de winkel en met hartelijke groet, 
Joël, Stefan en Andrea Basta 
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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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Werkgroep Kom erbij 
 

                               Gooi de ramen open 
                                   Laat de wereld binnen 

De winter geeft zich over 
De lente kan beginnen. 

 
                                        Stef Bos 

 
Paasbrunch d.d. maandag 11 april 
Vanaf 11.00 uur is de inloop, kosten € 5,-- en opgeven 
kan door onderstaand strookje bij Anja, Merkebuorren 84 
in de bus te doen, maar even bellen kan natuurlijk ook. 
Doe het wel snel, want we hebben tijd nodig om inkopen 
te doen, taken te verdelen en muziek te regelen….Rond 14 uur keren we huiswaarts. 
 
Omtinkers 
Al weer een tijd geleden hebben een aardige groep lieve mensen ja gezegd tegen onze 
vraag of ze hun hart open willen stellen voor mensen in hun buurt. Ze beloofden hun 
ogen open te houden en eventueel een luisterend oor te zijn. Kent u diegene in uw 
straat, of wilt u misschien diegene zijn of bent u dat al?  
Laten we met elkaar Omtinker zijn….of misschien Meitinker? 
Ook nu Corona een soort van weg is, hebben we soms een warme arm nodig. 
 
Duofiets 
Mijn buurman moest verhuizen, hij wist het allemaal niet zo goed meer…..gelukkig weet 
ik waar hij nu woont en laat het personeel soms iets weten. Gister vertelden ze dat ze 
een Duofiets hadden gekocht. Zo geweldig, want mijn buurman geniet nu van de lente 
en een praatje tijdens zo’n ritje. Dat kunt u ook!!  
Abe of Klaske Visser, Pieter Rooks, Griet Meinsma of Joop Miedema nemen u graag 
mee!! 
Bel naar Lydia: 06/37552518, of mail: duofiets@wijnjewoude.net. 
 
Creacafé door MAM (Marjan, Anja en Marion) gaat niet door. 
Wegens te weinig belangstelling gaan we niet van start. 
 
JWW, Jeugdwerk Wijnjewoude 
Het is gelukt! Vanuit meerdere initiatieven, GV LONGA, ODV en Plaatselijk Belang 
Wijnjewoude is JWW ontstaan, een mooie groep mensen die opstaan voor onze jeugd, 
opstaan voor een open MFC De Swingel op de zaterdagavond. We trappen af met een 
samenwerking  met CodeHans op 2 april in De Swingel met lasergamen voor jeugd 
vanaf het voortgezet onderwijs.  
Dus welk spel het ook wordt, Shoot ‘m all, Last team standing, Capture the flag of Catch 
the targets…hopelijk  hebben jullie het in de planning meiden en jongens als deze BÂN 
in de brievenbus ligt….. Op naar de volgende activiteit, misschien een darttoernooi of 
een karaokeavond of gewoon een chillavond met chips en bitterballen. Alle ideeën zijn 
welkom, we doen het niet voor elkaar, maar met elkaar!! 7 mei de volgende! 
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Vooruitblik koffieochtenden 
16 mei spelletjes en gezelligheid, 20 juni spreken we af in Anja haar tuin en 18 juli gaan 
we fietsen. 
 
Wens 
Vanaf deze plek wensen we u mooie Paasdagen.  
Dit jaar wel weer de eierdans en eiertikken, maar ook genieten van de natuur en van 
elkaar. Laten we in verbinding komen en blijven. 
 

Ieders talenten benutten en blijven gebruiken wat er al is. 
Estafette. 

 
 
Nuttige informatie voor de koffieochtenden 
Iedereen (jonger en wat ouder) is welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur en voor vragen of 
ideeën kun je altijd bellen met Alie 0516-481307 of Lydia 06-37552518 of mailen naar, 
komerbij@wijnjewoude.net. 
Denk je aan de financiële bijdrage van € 3,- (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 je graag, voor een praatje of misschien een liedje? En….vertel het 
door! 
 
Namens werkgroep Kom erbij, 
Lydia Huisman. 
 
 
Onderstaand strookje kun je gebruiken voor deelname aan de Paasbrunch. Het kan in 
Anja haar brievenbus, Merkebuorren 84. Graag zo snel mogelijk!! 
 
________________________________________________________________ 
 
Ja, ik kom graag naar de Paasbrunch d.d. 11 april van 11.00 uur tot 14.00 uur.  
 
Naam…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Telefoonnummer……………………………………………………………………………….. 
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Paasmarkt breiclub ’t Wâldhûs 
 
Al bijna 2 jaar hebben we geen verkoop meer kunnen 
organiseren en zodoende is er veel op voorraad. Op 6 april 
a.s. op de 1e rommelmarkt van Wijnjewoude aan de Te 
Nijenhuiswei is er daarom een paasverkoop. 
 
Naast de gebruikelijk artikelen zijn er ook leuke Paasattenties 
te koop. Wilt u een vers paasstukje, dan kan u dat daar 
bestellen. Voor de kinderen is er een grabbelton. 

 
De opbrengst van de verkoop is voor vluchtelingenwerk Oekraïne. 
 
Tot ziens op de markt 
Janke en Froukje 
 
 
 

De make-over dag in de Swingel groot succes! 
 
Wat was het gezellig, de make-over dag met stylist en visagist Carla Pol! Prachtig om 
deze vrouwen te zien transformeren, waarna ze uiteindelijk vol trots de Swingel 
verlieten.  

Onder het genot van een glaasje 
bubbels en een hapje heeft Carla 
prachtige dames omgetoverd tot nóg 
prachtigere, stralende, zelfverzekerde 
vrouwen! Zelfs vanuit Leeuwarden 
kwamen ze naar de Swingel! Ook geeft 
Carla tussendoor tips en tricks over hoe 

je jezelf mooi op kunt maken. De 
speciale make-up die wordt gebruikt (op 
basis van mineralen) is ook te bestellen. 
Bovendien heeft zij zóveel leuke kleding 
mee (die ook nog eens te koop is).  
Zeg nou eerlijk, welke vrouw wordt hier 
nu niet vrolijk van?!

 
Zoals Carla zegt: “iedereen verdient het om te schitteren als een diamant”! En daarom 
hebben we een tweede datum gepland, namelijk 15 mei! Geef je gauw op, want er zijn 
maar een beperkt aantal plekken, aangezien Carla écht de tijd voor jou neemt! 
Opgeven kan via: swingel@wijnjewoude.net. Je ontvangt dan een tijdsslot. Gemaakte 

foto’s worden uiteraard ook 
toegestuurd, als aandenken. Vermeld 
alstublieft je naam en met hoeveel 
personen je wilt komen. 
 
Daarnaast kun je deze keer een high-
tea bijbestellen! Dit kan ook voor 1 
persoon. Slechts €5,50 per persoon! 
Dit maakt de beleving natuurlijk 
helemaal compleet! 
 
Graag tot de volgende keer! 
Carla & Jolien 
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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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Nieuws van Kinderopvang Esther 
 
Peutergroep 
De komende weken staat op de peutergroep het thema ‘Lente’ 
centraal. We praten met de kinderen over dieren en jonge 
dieren. Waar wonen de dieren? Welk geluid maken ze? Hoe 
zien ze eruit? Met echt schapenwol gaan we ontdekken. We ruiken en voelen hieraan. 
Van het schapenwol maken we verschillende lammetjes. Deze plakken we op ons 
zelfgemaakte landschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSO 
Bij de BSO genieten we de afgelopen tijd van het prachtige 
weer. Na school kunnen we samen buiten ontdekken. We voetballen, klimmen op het 
klimrek of doen een spel op het plein. Binnen maken we een zaklamp theater. Hieronder 
zie je de foto van het proces en het resultaat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lammetje, lammetje, lammetje, 
Kom eens over mijn dammetje, 
Lammetje lief, lammetje klein, 
Wil je wel mijn vriendje zijn? 
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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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Buitenleven 
Afgelopen week was er wel een bijzondere 
gebeurtenis op de boerderij. Eén van de koeien is 
uitgekozen om op te foto te komen. En dit gebeurt 
niet zomaar. Een mooi moment om hier samen met 
de kinderen bij te kijken. De koe werd geschoren bij 

de ‘koeienkapper’, gewassen en helemaal mooi gemaakt. We zijn heel benieuwd naar 
het resultaat binnenkort. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Voelen, rollen, in verschillende bakjes 
stoppen, verstoppen en weer tevoorschijn 
halen. We ontdekken met de dreumesen 
met vilten ballen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Een grote ontdekking van jonge baby’s zijn de handen. 
Beweeg ik nou die vingers? Doe ik dit zelf? Iets 
vastpakken en grijpen. Het voelen van materiaal is iets 
waar een baby onder andere voldoening van krijgt. We 
voelen aan verschillende zachte vachtjes. 
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 
Bij het woord kapsalon denkt u toch al gauw aan één van de kapsalons in ons dorp, niks 
is minder waar bij dit recept. Herinner je je nog “Het gouden bord” bij de muziekkoepel? 
Heerlijke kapsalon maakte hij. Nu maken we hemzelf op de meest eenvoudige wijze, 
maar wel erg lekker. 
 
Kapsalon met zoete aardappel. 
 
Een paar fijne reepjes ijsbergsla 
2 grote zoete aardappelen  
1 grote rode ui 
125 gram champignons 
1 rode paprika 
300 gram kipshoarma 
Knoflooksaus 
Groen pepertje 
Lente-ui 
Zout en peper 
Paprikapoeder 
 
 
Was en droog de sla en zoete aardappelen. 
Snijd de zoete aardappelen in frieten (schillen is niet nodig).  
Snijd de sla in reepjes. 
Breng de zoete aardappelen op smaak met zout, peper en paprikapoeder en verdeel 
hier een klein beetje olijfolie over. 
Rooster de zoete aardappelen in de oven (25 minuten op 200 graden) of in de airfryer 
(15 minuten op 200 graden). 
Snijd de ui in ringen en bak dit in een koekenpan met olie aan.  
Snijd de champignons in plakjes en de paprika in reepjes en bak dit met de ui mee.  
Breng op smaak met zout en peper. 
Bak de kipshoarma in een andere koekenpan rondom aan en gaar. 
Snijd de peper en lente-ui in ringen. 
Verdeel de zoete aardappelen over de borden en leg het ui-mengsel hierop. Doe daarna 
de kipshoarma er bij en maak af met knoflooksaus, ringen lente-ui en groene peper.  
Verdeel de sla over de rand van het bord. 
 
Knoflooksaus 
Hak 3 teentjes knoflook fijn. Meng dit met 4 eetlepels mayonaise en 2 eetlepels yoghurt. 
Voeg daar een handjevol gehakte bieslook aan toe een snufje witte peper en zout. 
 
Siebo 
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Schaakclub Bakkeveen weer volop achter de 
borden! 

 
In februari en maart kwamen de schakers uit de regio weer in 
grote getale opdagen op de wekelijkse woensdag(schaak)avond 
in de Driehoek in Wijnjewoude. Het was duidelijk dat iedereen 
weer toe was aan een wedstrijd achter een echt bord. Nu alle 
corona maatregelen zijn komen te vervallen kwamen ook een 
aantal leden terug, die voordien verstek moesten laten gaan. “Ik 
heb jullie echt gemist” was het eerste commentaar van een 
‘terugkeerder’ en dat is natuurlijk fijn om te horen. De club 

avonden kennen dan ook een hoge mate van gezelligheid, vooral in de wat latere urtjes. 
 
In de interne competitie zijn er inmiddels 
18 rondes gespeeld volgens het 
zogenaamde Keizer systeem. Dit 
systeem is zo opgezet dat ook nieuwe 
leden zo kunnen instromen in de 
bestaande competitie. Er zijn naast de 
hoofdprijs (de clubkampioen) ook twee 
‘ratingprijzen’ te verdienen. Op kop gaat 
nog steeds Jasper Zijlstra die op de voet 
wordt gevolgd door Wiebe Hoekstra en 
Robin Baines. Pieter Jan Bouma leidt de 
tweede ratinggroep en Fons Joormann 
staat nog bovenaan in de derde 
ratinggroep, maar het is vaak een 
kwestie van stuivertje wisselen. De 
einduitslag is nog uiterst onzeker met 
nog wel twee maanden voor de boeg!  
 
De externe competitie voor de Friese 
Schaakbond wordt gespeeld met 4 

teams uit de Bakkeveense schaakclub. 
Ook deze competitie is weer begonnen 
met wisselende resultaten voor onze 
schakers. Het tweede team presteert tot 
nu toe het beste, het eerste moet nog 
verder warmdraaien, het derde staat 
keurig in de middenmoot en het vierde 
team heeft de meeste wedstrijden 
gespeeld. Maar de resultaten blijven wat 
achter. 
 
Eind maart wordt er gespeeld om het 
snelschaakkampioenschap van de club. 
Daarnaast wordt er ook nagedacht over 
het organiseren van het Open 
snelschaak kampioenschap van 
Bakkeveen en omstreken, en een 
simultaan tegen twee topspelers. Heeft 
u interesse om aan deze twee ‘events’  
mee te doen, laat het ons weten!  

 
 
Op de vernieuwde website  (www.schaakclub-bakkeveen.nl) staat veel informatie over 
de club, uiteraard inclusief de contactgegevens. 
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Dorpsagenda 
 
 
April 
5 Zonnebloem etentje in de Wier vanaf 17.45 uur 
6 Rommelmarkt, 14.00 - 17.00 uur, Evenemententerrein 
6 Verkoop paasmarkt breiclub, op de rommelmarkt 
7 Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur 
8 Schutjassen in de ODV kantine, 20.00 uur 
9 Feestelijke opening speeltuin Noormanstjritte, 11.00 uur 
9  Stamppotbuffet World Servants, 17.00 uur in de Stripe 
11 Paasbrunch Kom erbij, 11.00 – 14.00 uur 
16 Paasbrodenactie Speeltuincommissie van 9 tot 12.00 uur 
21 Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur 
23  Filmvoorstelling Filmhuis Wijnjewoude 
25 Algemene Ledenvergadering EDD, 20.00 uur in de Swingel 
26 United colors league, ODV  
 
Mei 
6 Schutjassen in de ODV kantine, 20.00 uur 
7 Bloemenmarkt, 9.00 uur bij de Muziekkoepel 
11 Ledenvergadering VVV Wijnjewoude om 20.00 uur in de Swingel 
15 Make-overdag in de Swingel 
16 Werkgroep Kom erbij: spelletjes en gezelligheid 
 
  

d.  molenmaker
timmer- en  onderhoudsbedrijf

Wijnjewoude 06 25 40 00 36
www.durktimmerwurk.nl

0516 745 020
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www.dejongautos.net

APK Onderhoud  Occasions .

Tolleane 12

9241 WH Wijnjewoude

0643997171

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

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

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

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

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

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
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
April 

3 9.30 uur  Weinterp Ds. L.Schaafsma, Nunspeet, 6e lijdenszondag 
 13.45 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 

10 9.30 uur Duurswoude Ds. N. Noorlander, Onstwedde, Palmzondag 
Voorbereiding HA 

 13.45 uur Duurswoude Ds. J. Snaterse, Hoogeveen 
 15 19.30 uur Weinterp Ds. G. van den Berg, Grafhorst, Goede Vrijdag HA 
17 9.30 uur Weinterp Ds. H.C. Marchand, Groningen, Paaszondag 
18 9.30 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Paasmaandag gez. 

dienst 
24 9.30 uur Duurswoude Dr. H.J.C.C.J.Wilschut, Bovensmilde 

 13.45 uur Duurswoude Ds. J.F. Tanghé, Sellingen 
 

 Mei 
1 9.30 uur Weinterp Dhr. F. Verkade, Amsterdam 

    13.45 uur Weinterp Ds. W. v.d. Wind, Vlagtwedde 
  
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
April 
3 9:30 uur Da I. de Rouwe Vierdienst 
10 9:30 uur Ds. E.A. van Gulik, Leek  
14 19:30 uur Ds. H. Engelsma       . Witte Donderdag- Heilig Avondmaal 
15               19.30 uur       Ds. H. Engelsma Goede Vrijdag 
17 8.30 uur Ds. H. Engelsma 1e Paasdag 
18 9:30 uur  2e Paasdag- Gez. dienst in de NH kerk 
24 9:30 uur Ds. J. de Kok, Wilsum Vierdienst 

 
Mei 
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Doktersdiensten 
 
 
 
Algemeen 
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 
Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude                                                                                                                              
Tel.nr.: 0516 – 481 250  Spoed: 0516 – 480 808 
 
 
Openingstijden   07:30 – 17:00 uur 
07.30 – 08.00 uur:                             laboratorium (bloedprikken) 
08.00 – 10.15 uur:                             spreekuur huisarts 
10.15 – 11.15 uur:                             werkoverleg en koffiepauze     
11.15 – 12.30 uur:                             visites huisarts en verpleegkundig spreekuur 
12.30 – 13.15 uur:                             lunchpauze 
13.00 – 16.00 uur:                             spreekuur huisarts en verpleegkundig spreekuur 
 
Spreekuur Hemrik (de Bining) 
Donderdag    08:30 – 10:15 uur 
 
Avondspreekuur (op afspraak) 
Maandag    18:00 – 20.00 uur  
Tevens verpleegkundig spreekuur op afspraak 
 
Wrattenspreekuur   op afspraak 
 
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en wachttijden aan de balie of telefoon te 
voorkomen, willen wij u dringend vragen om voor de volgende diensten te bellen op de 
aangegeven tijden: 
▪ Het maken van afspraken: 08.00 – 10.00 uur 
▪ Het opvragen van labuitslagen: 14.00 – 15.00 uur 
▪ Ophalen van medicatie:  16.00 – 17.00 uur 
 
Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl  
Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie 
en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met onze assistentes. 
 
Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: 
Dokterswacht Friesland: telefoonnummer 0900 – 112 7 112 
De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. 



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

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

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

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

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

HM Haarmode Wijnjewoude

Een afspraak maken doet u telefonische:

0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Openingstijden:

    Ma.   13:00 – 17:30

    Di.    8:30 – 12:00 13:00 – 17:30

    Wo.     13:00 – 20:00

    Do.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Vr.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Za.      Gesloten

Pedicure- en manuele praktijk

Alma van der Meulen

Medisch pedicure
Manuele therapie
Voetreflexologie
Ook bij u thuis

Behandeling volgens afspraak
0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36
9241 GL  Wijnjewoude

Kinderen/jongeren met een beperking!!

- tijdelijk verblijf

- logeerhuis

- dagopvang

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

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

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

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

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

Op werkdagen open  
van 8:30 uur tot 12:00 uur 
van 13:00 tot 17:00 uur
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 Opper Haudmare 2  -  9241 WD  Wijnjewoude  -  06 57 58 43 54 
www.drukkerijpool.nl   -   www.opheteind.nl

UPS Service Point


