
                        2255        jjaa 22aa 22rrgg 00aa 22nn   gg ii  ee      mm      NN       rr   .. 77  2266

ddee  BBâânn
oov r d Wal

ib
jn

s
j

p
e

r
w

o
o

d 
u

s
d

k
e

jilednaaM
KKuuiikkeennss  iinn  hheett  llaanndd,,  ppooeess  iinn  ddee  mmaanndd!!  
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OP HET EiND

 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



1

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 4 juni 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 28 mei 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. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
De meimaand, voor velen de mooiste tijd van het jaar met het groen worden van de 
natuur en het vele jonge leven dat rond deze tijd ontstaat. Het herdenken van de 
slachtoffers en het vieren van de bevrijding uit de Tweede Wereldoorlog in de eerste 
week van mei. Het mooie wordt dit jaar wel heel erg overschaduwd door een wrede 
oorlog in het oosten van Europa. Onvoorstelbaar dat mensen onderling zo 
meedogenloos met elkaar omgaan. 
 
Het dorpsleven pakt intussen weer meer de draad op van wat we eigenlijk gewend 
waren. Het dorpsfeest zit eraan te komen evenals de hynstedei, de 
fietsavondvierdaagse etc. Een grote wens om daar weer van te kunnen genieten zou 
zijn dat de grote machthebbers in de grote wereld er in slagen om dit zinloze geweld 
daar onmiddellijk te doen stoppen. 
 
Veel leesplezier gewenst. 
 
______________________________________________________________________ 
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 

 
“Putterke” 
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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 
Secretaris Martin de Vries is lid van de gemeenteraad geworden en heeft het bestuur van 
Plaatselijk Belang verlaten. Jan Sijtsema was bereid om in ieder geval tijdelijk het 
secretariaat op zich te nemen.  
 
Parkeren met beleid  
Op de Merkebuorren wordt vaak (veel) te 
hard gereden. Regelmatig krijgt Plaatselijk 
Belang daar klachten over. Het is de 
bedoeling dat in samenspraak met de 
betreffende buurtverenigingen 
snelheidsbelemmerende obstakels 
worden geplaatst. Op korte termijn helpt 
het als bewoners hun auto in de 
gemarkeerde vakken aan de kant van de 
weg parkeren. Op andere plaatsen kan dit 
geheel of deels op de weg. Graag niet 
volledig op de stoep, want met name voor 
mensen met een rollator of een 
kinderwagen is het dan lastig 
manoeuvreren. 
 
Op de Meester Geertswei speelt een 
andere problematiek. Regelmatig wordt er 
op zo’n manier aan twee kanten van de 
weg geparkeerd dat doorgaand verkeer 
wordt belemmerd. Bij de school doet zich 
dat voor bij het halen en brengen van de 
kinderen. Ook worden auto’s dan 
gedeeltelijk op de stoep geparkeerd, 
waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. 
Dus hiervoor geldt: parkeer met beleid en 
als het mogelijk is: kom op de fiets of 
lopend!  
 
Klein Groningen 
Vanuit de buurt wordt regelmatig 
aangegeven dat sloop van het oude 
benzinestation noodzakelijk is. Plaatselijk 
Belang heeft de gemeente hier regelmatig 

op geattendeerd. Ook heeft Plaatselijk 
Belang contact met de eigenaar gehad. 
Helaas wil die hier tot dusverre niet aan 
mee werken. Bij overlast is het ook goed 
dat buurtbewoners de eigenaar daarover 
benaderen. De contactgegevens zijn bij 
Plaatselijk Belang bekend.  
Na recent overleg van Plaatselijk Belang 
en buurtvereniging Klein Groningen met 
de gemeente worden enkele 
‘straatjuwelen’ geplaatst om ervoor te 
zorgen, dat er op de Opperhaudmare 
minder snel wordt gereden. Eerst als 
proefopstelling. Hopelijk heeft dit het 
gewenste effect! 
 
Fietspad richting Bakkeveen 
Het fietspad wordt vanaf de aansluiting 
Ald Duerswâld over ongeveer 650 meter 
van beton voorzien. Ondertussen is men 
daarmee begonnen en misschien, als de 
Bân verschijnt, zijn de werkzaamheden al 
afgerond. De bewoners die aan het 
fietspad wonen zijn van tevoren daarover 
geïnformeerd en met de melkveehouder 
zijn afspraken gemaakt over de 
bereikbaarheid. De fietsers worden zo 
lang via de rijbaan omgeleid en op de 
Duerswâld geldt een snelheidsbeperking. 
 
Herstraten Merkebuorren Oost 
Het is de bedoeling, dat na de bouwvak 
Merkebuorren Oost tot de aansluiting Ald 
Duerswâld wordt herstraat. 

 
Groenafval Ureterp 
Op zaterdag 7, 14 en 21 mei kan tuinafval worden gebracht naar het Brengpunt Groenafval 
aan de Mounleane te Ureterp. 
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WEN Stap voor Stap 
 
Grote belangstelling voor hybride warmtepomp 
Ruim 75 belangstellenden bezochten op 30 maart de 
tweede informatiedag van WEN over hybride 
warmtepompen. Naast persoonlijk contact met installateurs 
en ervaringsdeskundige dorpsgenoten was er een heldere 
presentatie van WEN over wat de hybride warmtepomp voor 
de meeste huizen in ons dorp kan betekenen. Inmiddels 
komen er steeds meer aanvragen binnen van dorpsgenoten die hun WEN-waardebon 
willen gebruiken voor zo’n hybride warmtepomp. We hopen dat de leveringsproblemen 
voor de volgende winter zijn opgelost zodat heel wat huishoudens hun gasverbruik flink 
kunnen verminderen.  
 
Verbruikscijfers 2021 tonen gunstig 
beeld 
De verbruikscijfers van Wijnjewoude 
over 2021 zijn binnen. En ook nu steken 
we heel gunstig af bij de andere dorpen 
in Opsterland. Wijnjewoude bespaart 
maar liefst tweemaal zoveel, terwijl de 
effecten van de Proeftuin eigenlijk pas 
de komende jaren goed zichtbaar 
worden. Toch zien wij dit als een 
bevestiging dat ons uitgangspunt ‘Regie 
bij de bewoner’ en onze persoonlijke 
aanpak bij besparing goed werkt.   
 
Bekijk de effecten van jouw acties 
Wat scheelt het me nu als ik korter 
douche of de verwarming een graad 
lager zet? Dat kun je direct aflezen met 
de Earn-E gebruiksmonitor. En dat 
motiveert om bewust met besparing 
bezig te gaan. Het kan je zomaar een 
paar honderd euro op jaarbasis schelen. 
Je kunt de Earn-E (ter waarde van € 
70,-) gratis afhalen bij drukkerij Pool. 
Plug hem in je slimme meter en meld je 
online aan. Je zult zien dat je het leuk 
gaat vinden om slim te besparen en 
jouw resultaten met anderen te 
vergelijken. 
 
Contract bouw zonneweide 
ondertekend 
Voor de bouw van de 1,5 ha 
zonneweide aan de Tolleane hebben 
projectleider Siebert van der Veen en 
Hans Lambrechts van Sun-projects 

overeenstemming bereikt. Sunprojects 
gaat de zonneweide bouwen. Dit van 
oorsprong familiebedrijf neemt haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
heel serieus en heeft al menige school, 
stichting of club geholpen om ook dáár 
zonnestroom mogelijk te maken. WEN 
is erg ingenomen met de samenwerking 
zoals die nu is vastgelegd. Het eerste 
grondwerk is inmiddels klaar. 
 
Verduurzaming woningen Elkien in 
voorbereiding 
De samenwerking met de 
woningcorporatie krijgt steeds meer 
vorm en bevalt goed. Zo is Elkien 
voornemens om in mei 
bewonersavonden te organiseren voor 
het verduurzamen van de woningen aan 
de Meester Geertswei en het complex 
met duplexwoningen aan de Te 
Nijenhuiswei. De huurders kunnen 
binnenkort een uitnodiging van Elkien 
verwachten. De gezinswoningen aan de 
Te Nijenhuiswei worden na de zomer 
uitgenodigd. WEN is gevraagd om 
betrokken te zijn bij de avonden. 
 
Energie bespaarlening Nationaal 
Warmtefonds 
Heb je het geld voor 
verduurzamingsmaatregelen niet ’op de 
plank’ liggen of wil je je spaargeld op dit 
moment liever reserveren voor andere 
zaken, dan is het slim om een energie 
bespaarlening te overwegen. Door de 



5

aantrekkelijke rente waar de Provincie 
Friesland nog eens 0.5% van aftrekt, 
kun je met de besparing op je 
energiekosten de lening aflossen. Het 
kost je dus niets meer en je hebt wel de 

voordelen van meer comfort en minder 
belasting van het klimaat. Het afsluiten 
van de lening is eenvoudig, maar wil je 
daarbij door WEN geholpen worden? 
Mail naar info@wen.frl.  

 
In de problemen met je energierekening?  
De hoge energietarieven kunnen je financieel in de problemen brengen. WEN wil graag 
van betekenis zijn als dit het geval is. Dus zoek contact als je daar prijs op stelt. 
En, denk je dat jouw inkomen niet meer is dan 120% van het sociaal minimum, neem 
dan contact op met de gemeente Opsterland. Zij hebben voor deze huishoudens een 
speciale vergoedingsregeling ontwikkeld.  
 
Meer over besparen en verduurzamen 
Kijk eens rond op www.wen.frl. Je vindt er heel veel informatie en met de gele knop 
bovenaan de homepage kun je je eenvoudig aanmelden als lid van WEN. Je krijgt het 
nieuws dan rechtstreeks in je mailbox en kunt meebeslissen over hoe we met elkaar ons 
dorp energieneutraal maken. 
 
 
 
 

Nieuws van het dorpsfeest 
 
Het dorpsfeest gaat door! Fijn dat we dit jaar weer met elkaar een dorpsfeest mogen 
beleven. In dit bericht willen we jullie een beetje meenemen in het programma voor deze 
week. Op woensdagavond organiseren we een Pubquiz in de tent. Voor deze Pubquiz 
kun je je opgeven met een team van 6 personen. De samenstelling van deze teams is 
helemaal vrij. Er is plaats voor 20 teams. Dus maak een groepje, bedenk een teamnaam 
en geef je op! Opgeven kan tot en met dinsdag 31 mei via de mail: 
dorpsfeestwijnjewoude@gmail.com.  
 
Op donderdagavond organiseren we een buurtenactiviteit. Deze activiteit blijft nog even 
een verrassing... 
 
Op vrijdagochtend is er weer plaats op het programma voor de jaarlijkse Bingo in de 
tent. In de middag en in de avond mogen we met z’n allen weer genieten van mooie 
optredens tijdens de playbackshows. In de middag is er plaats voor 12 acts voor de 
kinderen en voor de avond ook 12 acts. Opgeven kan tot en met dinsdag 31 mei via de 
mail: dorpsfeestwijnjewoude@gmail.com. Wees er snel bij, want VOL=VOL 
 
Op de zaterdagmiddag organiseren we een gezellige familiemiddag voor jong en oud. 
Hier volgt later informatie over. 
 
Wij gaan verder met voorbereiden en zien jullie graag op woensdag 15 t/m zaterdag 18 
juni op het evenemententerrein van Wijnjewoude. 
 
Tot dan! 
 
Het Dorpsfeestbestuur 
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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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Geef de pen door 
 

Van mijn buurvrouw Ellen heb ik de pen overgedragen gekregen. Ze kwam in 
de avond met haar hondje bij mij op de oprit, ik zag een zaklamp heen en weer 
gaan en schrok. Wie liep hier heen en weer voor mijn keukenraampje? 
Gelukkig, deze persoon ziet er bekend uit      . We raakten aan de praat en 
begreep dat zij hier ook nog niet heel lang woont, net als ik. Ze vroeg me of ik 
een stukje wilde schrijven voor de in de Bân. Het liefste schrijf ik dit stukje in it Frysk, maar ik 
kan begrijpen dat niet iedere lezer het dan goed kan volgen. 
 
Vanaf april vorig jaar ben ik de 
eigenaresse geworden van een woning 
aan de Opper Haudmare. Van oorsprong 
kom ik van Boornbergum/ de Veenhoop 
(buiten het dorp Boornbergum) en ik heb 
hierna meer dan 10 jaar in Drachten 
gewoond, in het centrum. Nu twee jaar 
geleden is het ouderlijk huis te 
Boornbergum verkocht, wat ik nog steeds 
erg jammer vind, helaas ik had niet 
genoeg centjes om het over te kopen van 
mijn moeder. Omdat ik in Drachten altijd 
een sterk verlangen had om weer naar de 
ruimte te gaan, heb ik heel wat plekjes 
bekeken die pasten bij mij en wilde ik 
kijken of dit huisje bij mij zou passen. Het 
leek goed en warempel, de makelaar liet 
weten dat hij mij kon feliciteren. Ik ben erg 
blij dat ik vlakbij het bos woon en de 
ruimte voel waar ik van houd. De 
ruiterpaden zijn me hier nog wel bekend 
en vertrouwd, gezien ik hier vroeger wel 
heb paardgereden met de paarden van 
Herrie en Griet. Ik zal eerlijk toegeven dat 
er hier aan dit huis nog heel wat moet 
gebeuren, meer dan ik in eerste instantie 
had ingeschat. Mijn vriend woont in 
Akkrum, wat betekent dat we regelmatig 
heen en weer rijden om bij elkaar te zijn. 
Maar dat heb ik er zeker voor over      . 
 

Ik werk in Marum als begeleider binnen 
een woonvorm, waar mensen met een 
verstandelijke beperking wonen. 
Hiernaast ben ik werkzaam als 
praktijkopleider en stagebegeleider. Naast 
mijn werk studeer ik binnenkort af voor 
een post-hbo opleiding waarin ik word 
opgeleid tot supervisor/coach. Ik denk er 
al een tijd aan om het werken op de 
werkvloer achter me laten en verder te 
willen gaan met het ondersteunen van 
personeel, leerlingen, collega’s en 
lesgeven binnen het mbo/hbo. Dus wat 
komt er om de volgende bocht? Ik weet 
het nog niet, maar het komt vast goed. Bij 
deze wil ik gelijk even een oproepje doen: 
Heb je behoefte aan een paar coaching 
gesprekken? Of supervisiegesprekken? Ik 
ben nog op zoek naar een paar coaches 
voor mijn oefenpraktijk! Neem dan even 
contact met me op!! 
 
In mijn vrije tijd ben ik het liefste buiten, op 
het water op de fiets en wandelend. Ook 
ben ik graag in de tuin bezig. Ik ben 
opgegroeid met het zeilen, in de 
platbodemwereld en het kan dan ook niet 
anders dan dat ik ook bedreven ben ik het 
skûtsjesilen. De trainingen zijn weer 
begonnen. Ik heb weer heel veel zin in dit 
nieuwe zeilseizoen en ik hoop dat we dit 
jaar kunnen promoten naar een klasse 
hogerop. 

 
Het volleyballen heb ik helemaal achter me gelaten, wat goed voelt. Het spelletje vind ik nog 
leuk, maar niet alle drukte erom heen. En elke week ga ik in Drachten nog te bootcampen. 
Mocht er nog een gezellig hardloopclubje zijn hier in het dorp, dan lijkt het me gezellig om 
aan te sluiten. Wie ik de pen kan doorgeven voor de volgende editie, gaan we zien. 
 
Groetnis fan Aukje Jager 
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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

Moskouwei 2a
9241 HJ  Wijnjewoude 

 info@taekemabouw.nl
 www.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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Nieuws van ODV 
 
Algemene Ledenvergadering 16 mei 
Het is weer hoog tijd voor een ledenvergadering. De 
najaarsvergadering ging wegens corona niet door en het is toch de 
bedoeling om tweemaal per jaar even de stand van zaken te 
bespreken. De vergadering start om 20.00 uur in de kantine (inloop vanaf 19.30 uur). 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering / ingekomen stukken 
3. Mededelingen 
4. Jaarcijfers 20/21 
5. Begroting 21/22 
6. Bestuursverkiezing 

Thomas van der Lei, Kees Posthumus en Gerda Westerhof nemen aan het einde 
van voetbalseizoen 2021/2022 afscheid van het bestuur. Jaap Haven en Frank 
Tuinstra hebben zich beschikbaar gesteld. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur 
voorafgaand aan de vergadering melden bij de voorzitter. 

7. Technische zaken 
8. Commissieronde: JOC, Club van 100, activiteitencommissie, jubileum. 
9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
10. Vaststellen volgende vergadering 
11. Sluiting 
 

Poiesz actie 
Ook dit jaar mocht ODV deelnemen aan de Jeugd 
Sponsoractie van Poiesz. Met dank aan Poiesz mag de 
JOC weer € 1.049,- op de rekening bijschrijven. 
 
Vacatures bestuursleden 
Zoals hierboven in de agenda vermeld, stappen aan het 
einde van dit voetbalseizoen drie leden uit het bestuur. 
Gelukkig hebben we twee nieuwe leden bereid gevonden 
om zitting te nemen, maar nu we na corona weer volop 
bezig zijn met het organiseren van activiteiten, zijn we op 
zoek naar extra (meer dan drie nieuwe) bestuursleden. We 
zijn een financieel gezonde vereniging, er zijn dus middelen 
aanwezig om zaken te regelen, en er ligt genoeg werk! 

 
Doorgaans melden nieuwe bestuursleden zich niet snel uit eigen beweging, dus is er 
iemand die jij geschikt vindt voor een bestuursfunctie? Tip dan een bestuurslid of stuur 
een e-mail naar bestuur@vvodv.nl. 
 
Jubileumdag 
Spijtig genoeg kon vorig jaar het jubileumfeest niet doorgaan. Inmiddels hebben we 
weer een programma opgesteld voor een gezellige familiedag op zaterdag 27 augustus. 
Bij voldoende aanmeldingen gaan we daarnaast op zondag 28 augustus ballonvaren. 
Het programma wordt de komende periode nog verder ingevuld, dus houdt onze pagina 
www.vvodv.nl/jubileumfeest in de gaten! 
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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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Pinksterfeest 316 
 
Jezus zegt: Volg Mij! 
Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, samen bij elkaar 
komen. Samen in eenheid Hem volgen en groot maken. 
 

Pinksterfeest 316 is een plek in de natuur waar 
je samen optrekt en je geloof verdiept. Een 
feest voor jong en oud met een programma, 
waaronder diensten, verdiepings-momenten en 
ontspannende en sportieve activiteiten! 
 

Pinksterfeest 316 is dit jaar van vrijdag 3 tot en met maandag 6 juni 2022. Dit vindt 
plaats in Wijnjewoude - Ald Duerswâld. Een centrale plek in Noord-Nederland. 
Je kunt hier komen kamperen en samen het weekend beleven, maar natuurlijk kun je 
ook voor één dag komen. Als groep kamperen is ook mogelijk. 
 
Toegang en parkeren is gratis. Voor kamperen wordt wel een bijdrage gevraagd. Er is 
collecte voor de onkosten. 
 
Wees welkom! Kijk op www.pinksterfeest316.nl voor meer informatie. 
 
 
 

Gezamenlijke Noordermannenavond 
 
 
Mannen wees allen welkom! 
3 juni – gezamenlijke 
Noordermannenavond!! 
Inloop: 19.00 uur | Start: 19.30 
uur 
 
Na lang wachten mogen we 
weer! Een avond voor alle 
mannen van Noord-
Nederland, alle 
Noordermannen. Een avond welke vol zal zijn van plezier, uitdaging, samen zingen en 
diepgang. 
 
Onze spreker is Bert Reinds (Me And My House – Bert Reinds). Bert neemt ons mee in 
het thema “Come as you are”. Bert is getrouwd met Willemien, vader van 5 zonen en 
opa. In het dagelijks leven werkt hij als coach, mentor, spreker en auteur. Hij zal je een 
spiegel voorhouden en uitdagen! Wees erbij en neem een vriend mee (er zal een 
collecte voor de onkosten worden gehouden)! 
 
Locatie: in de grote tent op het Pinksterfeest 316 terrein, Ald Duerswâld te Wijnjewoude. 
Deze avond is onderdeel van het gehele Pinksterfeest 316 weekend. Je kunt met je 
gezin hier komen kamperen! Meer informatie op www.pinksterfeest316.nl.   
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Nieuws van de Swingel 
 
De tijd lijkt steeds sneller te gaan. Alweer geeft de redactie van de Bân aan dat het tijd is 
voor een nieuwe bijdrage. Echter ik word geplaagd door vakantie. Vandaar dat ik nu in 
een horeca-etablissement in Nunspeet dit stukje zit te tikken. Gelukkig heb ik er gisteren 
tijdens de 100-km lange fietstocht even over na kunnen denken. 
 
Verbouwing van de Swingel 
Ik heb er vaak over geschreven, maar 
nu is de aannemer echt begonnen. Wie 
door de Meester Geertswei fietst zal de 
activiteiten waarnemen. Het zijn drukke 
tijden. Elk stopcontactje of waterafvoer 
moet worden ingetekend om straks dat 
te krijgen wat we graag willen hebben. 
Onze verwachtingen zijn hoog 
gespannen. Naast meer ruimte, vooral 
in de keuken en een verfraaiing van het 
exterieur, wordt er ook hard gewerkt aan 
de verduurzaming van de Swingel. 
Naast de maatschappelijke 
wenselijkheid is er ook een keiharde 
financiële noodzaak. Op grond van de 
huidige gasprijzen is het nauwelijks 
mogelijk nog een positieve exploitatie 
van de Swingel rond te krijgen. En een 
positieve exploitatie is zeker nodig om 
continuïteit en toekomst van de Swingel 
te verzekeren. 
 
Cafetaria 
Als de verbouwing van de Swingel 
achter de rug is, krijgt de Swingel ook 
een cafetariafunctie. U kunt 
snacks/maaltijden afhalen, maar ook in 
de Swingel kunt u straks lekker eten. 

Jolien en haar medewerkers zijn druk 
bezig de menukaart op te stellen en zich 
voor te bereiden. Als het zover is krijgt u 
uitgebreide informatie rond de cafetaria 
 
Fitness 
De fitness draait op volle toeren. 
Inmiddels zijn er meer dan 110 actieve 
leden. Kortgeleden zijn weer wat 
elementen aan het krachthonk 
toegevoegd en dat geldt ook voor de 
cardio-afdeling. Het bestuur onderzoekt 
momenteel nog nadere uitbreidingen, 
waaronder de toepassing van VR-brillen 
voor fitness. Wij blijven actief met 
nieuwe initiatieven en houden u graag 
op de hoogte. 
 
Activiteiten in de Swingel 
Nu corona wat beheersbaarder lijkt en 
alle activiteiten in de Swingel weer 
doorgang kunnen vinden, draait ook de 
activiteitencommissie weer op volle 
toeren. Blijf de Swingel en de website 
volgen, zodat u op de hoogte blijft van al 
dat moois wat de Swingel heeft te 
bieden. Op de hoogte blijven is één 
ding, meedoen is nog veel beter. 

 
Bestuurskracht 
Ellen Lampe en Marco Tadema hebben aangegeven graag een bestuurlijke rol in het 
bestuur van de Swingel te willen spelen. Als zittend bestuur heten wij hen van harte 
welkom en zien uit naar de samenwerking. 
 
Alex van der Meer 
Bestuurslid Dorpshuis Wijnjewoude 
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Uitnodiging van Werkgroep Leefbaarheid 2.0 
 
Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) heeft plannen om groen gas op te wekken uit 
rundveemest via mono-mestvergisting om zo Wijnjewoude aardgasvrij te maken. 
  
Omdat er zorgen zijn over eventuele overlast heeft de gemeente aan de 
buurtverenigingen van het buitengebied van Wijnjewoude en WEN gevraagd om 
werkgroep Leefbaarheid Mestvergisting 2.0 op te richten. In de werkgroep hebben een 
aantal inwoners van Wijnjewoude en een aantal vertegenwoordigers van WEN zitting. 
KNHM ondersteunt de afgevaardigden van de buurtverenigingen met technische kennis. 
KNHM-adviseur Arjen Bosch is voorzitter van de werkgroep. 
  
De werkgroep heeft het afgelopen halfjaar alle mogelijke opties voor centrale of 
decentrale mestvergisting verkend. Daarnaast is gekeken naar mogelijke 
overlastpunten. 
De werkgroep wil de resultaten zoals die er nu liggen, graag met jullie delen. Dit zijn nog 
geen eindresultaten, maar de werkgroep maakte een inventarisatie van ca. 10 varianten 
van mestvergisting, een rangorde van de overlastpunten en aandachtspunten voor de 
haalbaarheid per variant. 
  
We nodigen jullie hiervoor uit op; 
− Dinsdag 17 mei om 19.30 uur in de Driehoek, Merkebuorren 3. Deze bijeenkomst is 

vooral gericht op de buurten in het buitengebied aan de westkant van Wijnjewoude. 
− Woensdag 18 mei om 19.30 uur in de Swingel, Meester Geertswei 4. Deze 

bijeenkomst is voor alle Wijnjewoudsters. 
  
We hopen jullie te ontmoeten op één van de avonden in mei! 
 
Namens de werkgroep Leefbaarheid 2.0 
  
Arjen Bosch 
arjen.bosch@home.nl  
 
 
 

Klaverjassen in de Swingel 
 
Uitslag 7 april, bovenste 5 
 

1. Willy Joustra 4440 
2. Afke Bouma 4381 
3. Anke Posthumus 4131 
4. Jan Posthumus 3693 
5. Jan Beekhuizen 3662 

Uitslag 21 april, bovenste 5 
 

1. Jan Feitsma 4683 
2. Griet Hielkema 4103 
3. Tineke Spel 4020 
4. Jelle Bergsma 3974 
5. Afke Bouma 3892 

 

 
 
De eerstvolgende klaverjasmiddag komt in de Bân van september. 
 
Fijne vakantie!!!! 
Groet, Jelle Bergsma 
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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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Prikbord 
 
 

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 – 06 30774601. 

 Bij deze wil ik graag iedereen 
bedanken voor de steun die Nico 
en ik ontvingen tijdens mijn verblijf 

in het ziekenhuis. 
 
Johannes Bosscha 

 
Verdriet en een groot gemis, als iemand er niet meer is. 
Wat blijft, zijn de herinneringen, dat worden hele waardevolle dingen. 
Om te bewaren, veilig en apart, op een speciaal plekje in ons hart. 

 
Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor de lieve woorden en mooie 
kaarten die wij hebben ontvangen na het overlijden van ús leave Mem, Beppe en âlde 
Beppe. 

Alie Veenstra- Jongsma 
 
Het heeft ons goed gedaan 
John & Anneke v.d. Veen 
Kinderen en kleinkinderen 
 

Voor alle inwoners van Wijnjewoude e.o. 
 
Dinsdag 26 april was m’n laatste werkdag bij PostNL. Wist niet wat ik kon 

verwachten… maar geweldig wat jullie hebben gedaan! Elke stop was een feestje… 
vlaggetjes, spandoeken, kaarten, tekeningen en de vele cadeaus en bloemen. 
 
Was blij verrast. Bij deze wil ik jullie allen hartelijk bedanken! Overweldigend was het! 
 
Hartelijke groet, 
Oant Sjen!  
Jitze Nieuwenhuis 
 

Handwerkclub van het Wâldhûs 
 
Op 6 april was het de bedoeling om een verkoop te houden voor de vluchtelingen 

in Oekraïne. Door paasstukjes en de gebruikelijke dingen te verkopen. Maar door het 
slechte weer ging dat iets anders dan we hadden gewild. 
 
Toch hebben we onze paasstukjes in de auto geladen en op naar ’t Wâldhûs om te 
proberen het hier te verkopen. En later bij de gymnastiek in de Driehoek de rest van de 
stukjes te verkopen. Daardoor hebben nog € 125,- kunnen overmaken op giro 555. 
 
Iedereen bedankt. 
Janke Jongsma en Froukje Pera 
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DE BESTE 
SERVICE 
VOOR DE 
BESTE PRIJS

Zoekt u een betrouwbare en vakkundige autogarage 
in de regio Wijnjewoude? Dan bent u aan het juiste 
adres bij CarXpert P. de Jong Auto’s. U kunt bij ons 
terecht met alle merken en typen auto’s. Welk 
onderdeel ook nodig is voor de reparatie van uw 
auto, wij werken met onderdelen voor alle merken 
die er zijn.

Als klant van CarXpert P. de Jong Auto’s wordt u vooraf 
geïnformeerd wat de kosten zijn voor onderhoud en/
of reparatie. Zo weet u precies waar u aan toe bent 
en komt u niet voor verrassingen te staan. Altijd met 
behoud van fabrieksgarantie.

APK

Uitlijnen

Airco

Occasions

Onderhoud

Storingsdiagnose

ONZE SERVICE

P. de Jong

www.carxpert-pdejong.nl

CarXpert P. de Jong Auto’s
Tolleane 12 
9241 WH  Wijnjewoude 
Tel. +31 (0)6 4399 7171
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Varen met de Zonnebloem 
 
Op vrijdag 16 september 2022 houdt de Zonnebloemafdeling 
Ureterp e.o. haar jaarlijkse bootdagtocht. Deze dag organiseren 
wij voor onze doelgroep uit Ureterp, Frieschepalen, 
Siegerswoude, Wijnjewoude en Bakkeveen.  
 

Wij vertrekken deze keer rond 9.30 uur 
vanuit Drachten voor een tocht over de 
Friese wateren. We maken gebruik 
van de Toerist VI. Dit is een 
rondvaartboot van rederij Van der 
Werf. Het is een moderne, veelzijdige 
en comfortabele rondvaartboot en is 
voorzien van grote panoramaramen, 
waardoor u vanuit alle ooghoeken een 
mooi uitzicht heeft over het water. Na 
koffie met gebak en eventueel een 
borrel, krijgt u een meergangen-

maaltijd aangeboden. Ook ‘s middags wordt u door onze vrijwilligers voorzien van 
consumpties en hapjes, tevens is er een verloting met kans op leuke prijzen.  
 
De kosten voor de gehele dag zijn € 40,– per persoon. Mocht u medische verzorging 
nodig hebben aan boord, er gaan enkele verpleegkundigen mee. Rond 16.30 uur zal de 
boot weer terug zijn in de haven. Indien eigen vervoer niet mogelijk is, kunt u door onze 
vrijwilligers worden opgehaald en weer thuisgebracht. 
 
Wilt u met ons meevaren, dan kunt u zich opgeven vóór 19 augustus bij: 
Zwaantje v.d. Wal tel. 0516 – 481667 of Anke Posthumus tel. 0516 – 481635. 
     
U bent van harte welkom!! 
 
Namens het bestuur van de afd. Ureterp e.o., 
Irma Weening 
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Gezocht: collectanten MS Fonds 
 
Word collectant 
Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds onder andere 
wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de oorzaak van en de oplossing voor MS. 
Ook zetten we ons in voor het continu verbeteren van de kwaliteit van leven van 
mensen met MS en hun zorg. Kijk voor meer informatie hierover op onze website: 
www.nationaalmsfonds.nl. 
 

Hoe werkt het? 
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS 
Collecteweek of wilt u meer informatie? Kijk dan op 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in actie 
komen kan natuurlijk ook. Maak dan een digitale 
collectebus aan op 
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo kunt u het 
hele jaar door collecteren! 

 
 
 

Ingezonden foto 
 

 
 
Deze foto is genomen in 1947 of 1948. Op deze foto staan van links naar rechts: 
Jan Brandsma, Hendrik van der Bij, Aalzen Wiegersma, Lammert Brandsma, Eesge 
Tolman, Harm Jongbloed, Simon v/d Wijk en Jan Menger (de laatste 2 kwamen uit 
Hoornsterzwaag). 
 
Wij denken dat de foto is genomen bij de gebroeders Brandsma. Woonden zij aan een 
'reed' van de Opperbuorren? Hendrik van der Bij en Eesge Tolman waren de eigenaars 
van de dorsmachine. Deze is later door verhitting van de aandrijving in brand gevlogen.  
 
Petrus en Betty van der Bij – email: a.hansma2@kpnplanet.nl.  
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Moederdagidee: Geef een make-over door 
stylist/visagist Carla Pol! 

 
15 mei zal Carla Pol wederom in de Swingel komen om make-overs te verzorgen. 
Ditmaal kun je er ook een high-tea bij bestellen! 
 
Hoe gaat het ook alweer in zijn werk? Je wordt ontvangen met bubbels, waarna Carla 
jouw haar en make-up verzorgt. Trek vooral iets aan waar je je mooi in voelt, of voel je 
vrij om kleding mee te nemen. Carla neemt zelf ook (heel veel leuke!) kleding mee die 
eventueel te koop is (of alleen voor de foto…). Ook de make-up die zij gebruikt, op basis 
van mineralen is eventueel te koop. Het is handig als je bij je opgave je maat even erbij 
zet. Dan weet je zeker dat er ook voor jou iets bij zit! 

 
Nadat Carla jou heeft omgetoverd tot de 
mooiste versie van jezelf, word je op je 
mooist op de foto gezet! Deze foto’s 
komen jou uiteraard toe. Heb geduld, na 
opgave via swingel@wijnjewoude.net 
maakt Jolien een tijdsschema. Je 
ontvangt in de week ná moederdag jouw 
definiteve tijdsslot. Carla neemt ruim de 
tijd voor elke vrouw, want: iedereen 
verdient het om te schitteren als een 
diamant! 
 
Kosten: € 45,- per persoon. Vermeld bij je 
opgave a.u.b. het aantal personen, 
wel/geen high tea erbij, en het liefst ook 
jouw maten. We hebben echt nog maar 
een paar plekjes en vol = echt vol! Geef je 
dus gauw op! 
 
Graag tot de 15e! 
Carla en Jolien. 
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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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Nieuws van de supermarkt 
 
Dagelijks zijn we bezig om Supermarkt Manjefiek zo goed 
mogelijk af te stemmen op wat u graag ziet als klant. Daarom 
hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd. De kassa is 
nieuw, de service wordt verder uitgebreid en het assortiment 
aangepast. Hieronder een overzicht, zodat u alvast weet welke 
nieuwe artikelen in de winkel staan. En, wat u in de komende tijd 

kunt verwachten. Hebt u vragen? Stel ze gerust! We horen ze graag. 
 
Ombouw kassa 
De nieuwe kassa is geplaatst en wat zijn wij hier blij mee. Er is veel meer ruimte bij de 
kassa gekomen, hierdoor is het nog plezieriger boodschappen doen bij Buurtsuper 
Manjefiek. 
 
PostNL 
In mei worden wij volwaardig postkantoor van PostNL. Zo kunnen wij u nog beter van 
dienst zijn met de services van PostNL. 
 
Stomerij service 
Wist u dat wij sinds kort Dobbi stomerij servicepunt zijn? Bij Buurtsuper Manjefiek kunt u 
snel en voordelig gebruik maken van diverse stomerijdiensten. 
 
Zuivelafdeling 
De zuivelafdeling heeft ook een make-over gehad. Verschillende nieuwe 
zuivelproducten zijn aan het assortiment toegevoegd waaronder nieuwe soorten melk, 
diverse soorten (light)kookzuivel en nieuwe desserts en toetjes. Ook zijn er nu Alpro-
producten verkrijgbaar. 
 

Gezonde en verantwoorde voeding 
Buurtsuper Manjefiek zet vol in op de 
verkrijgbaarheid van gezonde en verantwoorde 
voeding. We hebben een heel nieuwe afdeling 
in de vers-koeling gekregen met gezonde 
lunchgerechten, smoothies & bakjes vers fruit. 
 
Gekoelde dranken 
De zomer staat voor de deur. Dit staat altijd in 
het teken van gekoelde drankjes. Binnenkort is 
er gekoeld bier en fris in de winkel 
verkrijgbaar. Wél zo gemakkelijk tijdens de 
warme zomerdagen. 
 
Warme bakker 
Buurtsuper Manjefiek wil de warme bakkerij 
van de buurt zijn. Daarom hebben wij elke dag 
een messcherpe aanbieding die in het teken 
staat van de bakkerij (zie foto). Nog meer 
reden om een bezoek aan Buurtsuper 
Manjefiek te brengen. 
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Boodschappen 
De boodschappen worden steeds duurder. Daarom hebben wij verschillende goedkope 
alternatieven voor de bekende A-merken geïntroduceerd. Sinds kort vindt u op onze 
versafdeling het merk "Sense". Dit is een kwalitatief goed merk boter/olie maar dan veel 
voordeliger dan de bekende A-merken. Op de frisdrankafdeling zijn ook diverse 
goedkope alternatieve dranken toegevoegd. 
 
Nieuwe spaaractie 
Binnenkort start onze nieuwe spaaractie. Dit voorjaar kan er gespaard worden voor 
sportartikelen van het merk "Waboba" (zie foto). Een stimulans om lekker in de 
buitenlucht bezig te gaan met 
goede voornemens en werken 
aan die gezonde lifestyle. Houd 
onze folder in de gaten voor 
meer informatie.  
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

Open tuin 
 
Het is weer zover. De tuinhekken gaan weer open. In het weekend van 21 en 22 mei 
aanstaande bent u van harte welkom in De Hartstún, Jan Hofswijk 1, 9241 HN 
Wijnjewoude. De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Voorgaande jaren kon u 
De Hartstún aan het einde van het seizoen bezoeken. 
 

Dit jaar is gekozen voor het begin 
van het seizoen. De tuin geeft dan 
een totaal andere indruk. Er bloeien 
andere planten en de gehele 
begroeiing is nog laag zodat u een 
overzicht over de gehele tuin hebt. 
Ook zijn er dan nog 19 andere 
tuinen in de provincie te bezoeken. 
Voor meer informatie zie de 
website www.drachten.groei.nl. 
 
Ik hoop u op 21 of 22 mei te mogen 
begroeten. 
 
Margot Witlox-Nigten   
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Werkgroep Kom erbij 
 

In sûn lichem is mear as net siik wêze. 
Libbe de Vries 

 
Paasbrunch d.d. maandag 11 april 
Wat voelden we de warmte van het samenzijn, wat genoten we van alle 
lekkers wat we voor elkaar maakten, wat genoten we van de 
betrokkenheid en saamhorigheid en wat was het fijn om bediend te 
worden door onze lieve vrijwilligsters. Ongemerkt vierden we het 
nieuwe begin, ongemerkt vierden we de lente. 

 
Duofiets 
Onze Duofiets, hij vertoont al roestplekjes en de muizen maken nestjes in de fietstas. 
Tijd om hem van stal te halen. 16 mei, tijdens de koffieochtend, is hij bij de ingang van 
De Swingel te bewonderen en kunt u een afspraak maken voor een ritje. Abe of Klaske 
Visser, Pieter Rooks, Griet Meinsma of Joop Miedema nemen u graag mee!! 
Als u niet kunt komen, bel naar Lydia: 06-37552518, of mail: duofiets@wijnjewoude.net.  
 
JWW, Jeugdwerk Wijnjewoude 
Het is gelukt! Vanuit meerdere initiatieven, GV LONGA, ODV en Plaatselijk Belang 
Wijnjewoude is JWW ontstaan, een mooie groep mensen die opstaat voor onze jeugd, 
opstaat voor een open MFC De Swingel op de zaterdagavond. We trapten af met een 
samenwerking met CodeHans op 2 april in De Swingel, lasergamen voor jeugd vanaf 
het voortgezet onderwijs. De reacties waren 
jubelend en er zijn al verschillende ideeën en 
initiatieven ontstaan. De volgende in de reeks 
was op vrijdagavond 6 mei (hopelijk was je van 
de partij), we startten om 19:00 uur met Archery 
Tag, dit keer was Theo van CodeHans aanwezig. 
 
Op naar de volgende activiteit, misschien een 
darttoernooi of een karaokeavond of gewoon een 
chill-avond met chips en bitterballen. Alle ideeën zijn welkom, we doen het niet voor 
elkaar, maar met elkaar!! De eerste zaterdag in juni de volgende.  
 
Woensdag 11 mei, BINGO met groep7 van De Sinnewizer, komen jullie ook? 
Van 9.30 tot 11.00 uur zijn we in De Swingel met de kids van groep 7 en iedereen is 
welkom om samen BINGO te spelen o.l.v. Anke en Zwaantje. We spelen 3 rondes en 
elke ronde heeft 3 prijzen. Ben je de eerste en enige die een kaart vol heeft, dan heb je 
de hoofdprijs. Met kleine spellen tussendoor, zoals de Staande Bingo en de Grabbelaar 
zijn kleine prijsjes te winnen. Dus heb je tijd, kom langs en leer onze jeugd kennen. 
 
SOOS 
Volgens Ensie is het een sociëteit c.q. lokaal van een besloten vereniging… verder 
citeert Ensie allemaal scenes uit oude romans. SOOS, het is zo een prachtig woord. 
“Kom, ga je mee naar de Soos”, het klinkt zo warm en saamhorig. De jongerensoos, 
indertijd “De Iepen Doar”, je kon daar zo heerlijk chillen, op elkaar omhangen, naast en 
met elkaar zijn… Maaaaar, nu hebben we Kom erbij!!!! Jammer genoeg gooide Corona 
roet in het eten in verband met het voortbestaan van onze OuderenSoos, genoeg 
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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!



27

bestuurlijk draagvlak was er ook niet meer. In 2017 bestond de OuderenSoos van 
Wijnjewoude 50 jaar. Joke Nust, lang geleden sprak ik haar, schreef in dat jaar 
memoires in rijm. De passie waarmee ze vertelde over de soostijd, de leuke activiteiten 
en reisjes die ze organiseerden… het zette me aan het denken. Voortaan neem ik jullie 
op deze plek zo nu en dan mee in die tijd, door haar dichtregels in Fries te citeren. 
 
Vooruitblik koffieochtenden 
16 mei spelletjes en een loterij met leuke prijzen (de opbrengst is voor de kas van Kom 
erbij), 20 juni spreken we af in Anja haar tuin en 18 juli gaan we fietsen. 
 

Bewegen is leven 
 
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. 
 
 
 
 

Grote rijbewijskeuring in Ureterp 
 
 
Digitale verzending naar het CBR (via zorgdomein) grote rijbewijskeuring CE, DE 
en code 95 in Ureterp 
Maak dan nu alvast een afspraak voor deze keuringen in Ureterp. Verloopt uw rijbewijs 
omdat u jonger dan 75 jaar bent, of omdat u om medische redenen moet worden 
gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs C/D/E Code 95?  
 
Locatie: MFC De Wier, De Telle 21, 9247 AA Ureterp | eens per week. 
 
Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem 
dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516 – 51 514574 of  06 – 
14716543 of gulsima@live.nl. Online: www.goedkoperijbewijskeuringen.com.  
 
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 
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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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Hynstedei Wynjewâld 2022 
 
We hopen dat alle beperkingen van Covid achter ons blijven liggen. Daarom is het 
zaterdag 2 juli aanstaande weer zover. Dan barst de strijd los in wel 24 rubrieken op het 
terrein aan de Merkebuorren dat door vlaggen wordt aangegeven. Een evenement voor 
de officieel geregistreerde tuigpaardrijders die aangesloten zijn bij Categorie 4 Noord, 
voormalig Taveno, één van de vele concoursen voor tuigpaarden in Noord-Nederland. 
Ook de regionale rijders met Friese paarden zijn van harte welkom. Voor iedere groep 
zijn verschillende rubrieken. 
 
De winnaars van elke rubriek worden 
beloond met een envelop met inhoud. 
En er is een rubriek voor tuigpaarden 
onder het zadel. Kinderen met hun pony 
rijden met een fantasievolle 
aanspanning (eventueel onder 
begeleiding) ook in een speciale rubriek 
met speciale prijzen.  
 
De hele organisatie van dit festijn ligt in 
handen van een club vrijwilligers die met 
elkaar het bestuur van de Hynstedei 
vormen. Vele sponsors uit Wijnjewoude 
en omgeving maken dit mogelijk. 
Tussendoor wordt nog een verloting 
gehouden met zeer aantrekkelijke 
prijzen en zoals te verwachten zijn ook 

deze prijzen geheel belangeloos 
beschikbaar gesteld door de sponsors.  
 
Tuigpaarden staan garant voor sfeer, 
emotie en strijd. Dat kan alleen maar 
vanwege de unieke kwaliteiten waarover 
de tuigpaarden beschikken en waarmee 
ze het publiek als het ware betoveren. 
“Het tuigpaard heeft een draf met veel 
zweefmomenten, een ruim wegzettend 
voorbeen, een hoge actie en een 
krachtig ondertredend achterbeen, 
gepaard met een fiere houding, mogelijk 
gemaakt door een lange, verticaal uit de 
borst komende hals” aldus een 
inspecteur van het stamboek. 

 

 
 
U bent 2 juli aanstaande van harte welkom om te genieten van dit schouwspel, dat als 
cultureel erfgoed beschouwd kan worden, op het terrein aan de Merkebuorren dat via 
bewegwijzering aangegeven wordt. De Hynstedei begint om 12.00 uur. Entree is gratis.  
 
Het bestuur van de Hynstedei   
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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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Rommelmarkten  
De eerste rommelmarkt was op 6 april. Helaas, de hele dag regen, harde wind en koud. 
Dit lokte niet uit om met een stand op de rommelmarkt te staan. Jammer, maar er zijn 
nieuwe kansen. De volgende rommelmarkt is op woensdag 4 mei van 14.00 – 18.00 uur 
zoals altijd op en bij het Evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude. 
Iedereen is weer van harte welkom, het is gezellig en er zijn altijd leuke spulletjes te 
koop. Natuurlijk kun je er ook met een stand staan als je iets wilt verkopen. 
 
De volgende rommelmarkten staan gepland voor: 
1 juni van 14.00 – 18.00 uur 
6 juli van 14.00 – 18.00 uur 
20 juli van 17.00 – 21.00 uur (dit is een extra avond rommelmarkt) 
 
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. 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Notulen vorige jaarvergadering 
3. Jaarverslag over 2020 en 2021 
4. Financieel verslag 
5. Kascommissie 
6. Bestuursverkiezing: 

− Aftredend en niet herkiesbaar: Pieter Rooks  
− Jan de Haan is afgetreden in 2021 wegens verhuizing 
− Jelle Bakker en Aukje Beijert hebben zich beschikbaar gesteld. 
− Tegenkandidaten kunnen zich tot één uur voorafgaand aan de ledenvergadering 
melden bij de voorzitter. 

7. Activiteiten voor 2022 
8. Rondvraag 
9. Sluiting.  
 
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 
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Friese rijders voor Oekraïne 
 
De nood van de mensen in Oekraïne is ontzettend groot. Het raakt ons allemaal diep 
wat er daar gebeurt en dat zet ons in beweging. We konden niet aan de kant blijven 
staan. Zo is er binnen gemeente Opsterland in korte tijd een 
groep vrijwilligers opgestaan die elke twee dagen een rit heen en 
terug naar de Oekraïense grens in Polen of Slowakije maken. 
 
Deze ritten dienen twee doelen:  
1. Het brengen van goederen naar de opvangplekken, maar 

vooral ook materialen die verder vervoerd worden naar het oorlogsgebied. Denk aan 
medicatie, drukverbanden en eerste levensbehoeften. 

2. Het vervoeren van Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. Deze geven we de 
eerste 24-48 uur een warme opvang, daarna brengen we ze in samenwerking met 
professionele organisaties naar een definitieve opvang. 

Wilt u helpen? Graag!  
1. Een gift geven om goederen etc. te kopen; 

−  Scan de QR-code ➔ 
−  Stort uw gift op NL63 RABO 0373 7527 25 t.n.v. Diaconie Geref. 

Kerk Wijnjewoude-Hemrik o.v.v.: ‘Gift voor Oekraïne Friese 
Rijders’ 

2. Goederen kunt u brengen op: 
−  Meester Geerstwei 19, 9241 GJ Wijnjewoude 06-12364637 
−  De Swingel: Meester Geertswei 4, 9241 GL Wijnjewoude, u kunt de 

boodschappen/goederen in de winkelwagen neerleggen 
−  Gereformeerde kerk Wijnjewoude: Merkebuorren 34, 9241 GG Wijnjewoude, u 

kunt de boodschappen/goederen in de winkelwagen neerleggen 
−  Buurtsuper Manjefiek Merkebuorren 70, 9241 GH Wijnjewoude artikelen uit de 

goederen lijst kunt u hier kopen en ook direct achterlaten. 
 
Goederenlijst 
We vragen geen kleding, in deze lijst vindt u de goederen die wij inzamelen.  
− Paracetamol zetpillen 

voor baby’s/kinderen 
− Paracetamol tabletten 

voor kinderen 
− Paracetamol zetpillen 500 

mg 
− Verkoudheidsmiddelen 

voor kinderen 
− Neusspray voor kinderen 
− Neusspray voor volw. 
− Hoestsiroop voor 

kinderen 
− Hoestsiroop of -tabletten 

voor volwassenen 
− Tijgerbalsem (of 

soortgelijk) 

− Shampoo tegen luizen 
− Artritis zalf 
− Middelen tegen maagzuur 

(omeprazol) 
− Middelen voor 

volwassenen tegen 
verkoudheid en griep 

− Middelen tegen 
hooikoorts of andere 
allergieën 

− Monostat. Middel tegen 
urineweginfectie 

− Desinfectie handgel 
− Diarreeremmers 
− Incontinentiemateriaal 

voor volwassenen 

Levensmiddelen lang 
houdbaar 
 
− Granen 
− Macaroni/spaghetti 
− Olie 
− Suiker 
− Ingeblikt voedsel 
− Water 
− Snoepjes 
− Luiers en babyvoeding 
− Shampoo 
− Tandenborstels en -

pasta 
− Wasmiddel 
− Briefpapier voor 

kinderen, notitieblokken, 
kleurboeken, 
kleurpotloden. 
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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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Zonnebloemdiner in MFC De Wier 
 
Wat is er gezelliger dan samen met anderen rond een grote tafel 
genieten van een heerlijk diner? Gelukkig is het na een lange 
periode van beperkingen weer mogelijk. 
Dinsdag 5 april jl. was de podiumzaal in MFC De Wier te Ureterp gevuld met ruim 70 
personen (gasten en vrijwilligers) om 
deel te nemen aan het buffet. Na 
binnenkomst zocht iedereen een mooi 
plekje, voor sommigen was het een 
feest van herkenning. De sfeer zat er al 
meteen goed in en was het gezellig 
rumoerig in de zaal. Nadat iedereen 
was voorzien van een drankje, was er 
een openingswoord van de voorzitter 
van de Zonnebloemafdeling Ureterp e.o.. Daarna nam Henk de Jong van MFC De Wier 

de microfoon ter hand om uitleg te geven over 
het opgestelde buffet en wenste alle 
aanwezigen een smakelijke maaltijd.  
Het uitserveren van de soep werd veelal door 
de vrijwilligers gedaan, vervolgens konden de 
deelnemers zelf hun keuze gaan maken uit de 
verschillende heerlijke gerechten. Bij een goed 
buffet bestaat de mogelijkheid om voor een 
tweede ronde te gaan. Daar hebben 
sommigen graag gebruik van gemaakt, vooral 

“Beppe’s appelsmots” viel in de smaak. 
 
Een heerlijk dessert kon natuurlijk niet 
ontbreken en ging er nog goed in bij de 
meesten. De avond werd afgesloten 
met een dankwoord voor de 
vrijwilligers, die dit geslaagde diner 
mogelijk hebben gemaakt, waarna 
iedereen huiswaarts keerde. Indien 
eigen vervoer niet mogelijk was, werd 
het vervoer geregeld door de 
vrijwilligers van de Zonnebloem. 

 
Het was een hele mooie en 
gezellige avond, mede met dank 
aan de medewerkers van MFC 
De Wier. 
 
 
 
 

 
Namens de Zonnebloemafdeling Ureterp e.o. 
Marian Doorgeest, voorzitter  
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3 Provinciën Wandeltocht 
 
Wandelen door 3 provincies 
De 3 Provinciën Wandeltocht speelt zich 
af in het hart van Noord-Nederland. Het 
gebied rond het punt waar de grenzen 
van de provincies Friesland, Groningen 
en Drenthe bij elkaar komen. Elk jaar 
worden de routes in een andere richting 
uitgezet. 
 
Zaterdag 14 mei wordt het de 12e 
aflevering. Je zult dit jaar kunnen 
genieten van de prachtige, natuurlijke 
omgeving van het gebied ten oosten 
van Bakkeveen. Er zijn verrassende 
routes uitgezet, deze voeren je voor een 
deel door gebieden die anders niet 

toegankelijk zijn. Je loopt dwars door 
kleurrijke weilanden, over zand- en 
landwegen en door bossen. Als de 
toestand van de terreinen het toelaat is 
er weinig asfalt onderweg. Kortom, 
bijzonder afwisselende routes door een 
uniek landschap. Met routes van 5 tot 
40 kilometer is er voor iedereen een 
geschikte afstand. 
  
Inschrijven doe je via www.3wandel.nl. 
Kosten bedragen € 5,- pp bij 
voorinschrijving (en € 6,- ter plekke). De 
opbrengst is dit jaar bestemd voor het 
goede doel: Stichting Vier het Leven, 
regio Noord. 

 
Voor-inschrijvers mogen eerder starten dan mensen die zich ter plekke nog inschrijven. 
Je kunt meedoen als vriendengroep, sportclub, familie of bedrijfsteam, maar natuurlijk 
ook individueel.Onderweg genieten en even bijpraten, terwijl je gezond bezig bent. Start 
en finish is bij Dúndelle in Bakkeveen. Meer info en inschrijven: www.3wandel.nl. 
 
 
 
 
 

Campina Boerderijdag bij familie Bouma 
 

Familie Bouma uit Wijnjewoude doet mee aan 
de Campina Boerderijdagen! Op maandag 6 
juni (Tweede Pinksterdag) openen zij net als 
75 andere boerenfamilies hun staldeuren voor 
publiek. 
 
De toegang is gratis en de boerderij is 
geopend tussen 10:00 en 16:00 uur. 
 
Adres: 
Weinterp 47, Wijnjewoude 
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Van het Dorpssteunpunt 
 
Het mantelzorgen is u overkomen? 
Wat zijn de mogelijkheden. Uw kind, partner of ouders hebben hulp nodig maar hoe 
gaat u dat organiseren? Bij welk loket kunt u aankloppen voor ondersteuning, waar haalt 
u de tijd vandaan om alles op een goede manier te organiseren? En hoe regelt u het zo 
dat u zelf ook nog een eigen leven houdt? De Makelaar in Mantelzorg kijkt samen met u 
wat u nodig heeft om de mantelzorg zo te organiseren dat alle taken kunnen worden 
gecombineerd zodat u balans houdt in uw eigen leven. 
 
De Makelaar Mantelzorg wijst de weg 
en neemt de regeltaken over waardoor 
u zich kunt richten op de zaken die er 
echt toe doen. Want al is mantelzorg 
niet altijd een vrije keuze en soms ook 
best zwaar, u doet het uit liefde en 
genegenheid voor uw naaste. Ondanks 
alles komt u vaak nader tot elkaar. Hoe 
fijn is het dan dat er iemand is met 
aandacht voor u. En die u ontlast door al 
het regelwerk uit handen te nemen. 
 
“Met hulp van de Mantelzorg Makelaar 
heeft mijn zoon nu een heerlijke plek om 
één dagdeel in de week lekker te spelen 
in een veilige omgeving. Ook mag hij af 

en toe een weekendje komen logeren. 
Dat geeft mij lucht om weer bij te 
tanken, eindelijk tijd voor mezelf.” 
 
“Mijn man is dement en is de laatste 
jaren steeds afhankelijker van mij 
geworden. Ik raakte overbelast. De 
Mantelzorg Makelaar heeft samen met 
mij naar mogelijkheden gezocht. Mijn 
man gaat nu een paar dagen naar de 
dagbesteding, waardoor ik tijd voor 
mezelf krijg. Nu kan ik weer met 
vriendinnen afspreken of af en toe 
lekker gaan winkelen. Hierdoor zit ik 
beter in mijn vel en kan het beter 
volhouden.” 

 
De Mantelzorg Makelaar wordt meestal vergoed door een aanvullende verzekering van 
uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kan het maximale 
bedrag verschillend zijn. 
 
 
 
 

Schutjassen 
 
Uitslag schutjassen, 8 april 2022, 10 deelnemers 
1. Tjibbe Lammerts, 50 punten 
2. Eelco Drent, 45 punten 
3. Henk Posthumus, 44 punten 
4. Anko van Bruggen, 43 punten 
5. Geeuwke Jongsma 43 punten 
 
Stand 
1. Anko van Bruggen, 139 punten 
2. Henk Posthumus, 137 punten 
3. Eelco Drent, 126 punten 
4. Geeuwke Posthumus, 126 punten 
5. Geeuwke Jongsma, 116 punten 
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Dorpsagenda 
 
 
Mei 
11 BINGO 'Kom erbij' met groep 7 v/d Sinnewizer, 9:30 tot 11:00 uur, de Swingel 
11 Ledenvergadering VVV, 20:00 uur in de Swingel 
14 3 Provinciën Wandeltocht, start Dúndelle Bakkeveen 
15 Make-overdag in de Swingel 
16 Koffieochtend 'Kom erbij' met spelletjes en loterij in de Swingel 
16 ODV Algemene Ledenvergadering, 20:00 uur in de kantine 
17 Informatiebijeenkomst Werkgroep Leefbaarheid 2.0, 19:30 uur in de Driehoek 
18 Informatiebijeenkomst Werkgroep Leefbaarheid 2.0, 19:30 in de Swingel 
21/22 Open tuin in 'De Hartstún' Jan Hofswijk 1 van 10:00 tot 17:00 uur. 
 
Juni 
1 Rommelmarkt VVV, 14:00 - 18:00 uur, evenemententerrein Te Nijenhuiswei 
3-6 Pinksterfeest 316 
3 Noordermannenavond (Pinksterfeest) om 19:30 uur 
6 Campina Boerderijdag, 10:00 - 16:00 uur bij familie Bouma (Weinterp 47) 
15 Dorpsfeest: Pubquiz in de tent 
16 Dorpsfeest: Buurtenactiviteit 
17 Dorpsfeest: 's ochtends Bingo in de tent, 's avonds playbackshow 
18 Dorpsfeest: familiemiddag 
20 Koffieochtend 'Kom erbij' in de tuin van Anja 
27/2 juli Collecteweek MS 
 
Juli 
2 Hynstedei Wynjewâld, aanvang 12.00 uur 
5-8 Avondfietsvierdaagse VVV, inschrijving/start tussen 18:30 en 20:00 bij de Stripe 
6 Rommelmarkt VVV, 14:00 - 18:00 uur, evenemententerrein Te Nijenhuiswei 
18 Fietsen met 'Kom erbij' (koffieochtend) 
20 Avondrommelmarkt VVV, 17:00 - 21:00 uur, evenemententerrein Te Nijenhuiswei 
 
  



39

Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Mei 

1 9.30 uur Weinterp Dhr. F. Verkade, Amsterdam 
 13.45 uur Weinterp Ds. W. v.d. Wind, Vlagtwedde 

8 9.30 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 
 13.45 uur Duurswoude Ds. W.J. Bakker, Nieuweroord 

15 9.30 uur Weinterp Dhr. J.C.A. van den Berge, Sebaldeburen 
 13.45 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, zangdienst 

22 9.30 uur Duurswoude Ds. F.J.K. van Santen, Leusden-Zuid 
 13.45 uur Duurswoude Prof. dr. E. van ’t Slot, Zwolle 

26 9.30 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, gez dienst 
Hemelvaartsdag 

29 9.30 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 
 13.45 uur Weinterp Ds. W.L. Dekker, Kampen 

 
Juni 

5 9.30 uur Duurswoude Ds. N.M. van Ommeren, Drachten Pinksterzondag 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 

 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Mei 
1 9:30 uur Dhr. E. van Halsema, Kampen  
8 9:30 uur Dhr. H.J. Brouwer, Rouveen  
15 9:30 uur Ds. H. Engelsma  
22  9.30 uur       Mw. J. Elzinga-Bakker Vierdienst 
26  9.30 uur        Hemelvaartsdag in de NH kerk 
29  11.00 uur       Ds. P.W. Hulshof, Jubbega  

 
Juni 
5 9:30 uur Ds. H. Engelsma 1e Pinksterdag 
    

  



40

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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KKuuiikkeennss  iinn  hheett  llaanndd,,  ppooeess  iinn  ddee  mmaanndd!!  
DDeezzee  ssllooggaann  oonnddeerrsstteeuunn  iikk  vvaann  hhaarrttee..  JJiijj  ooookk??

wwwwww..ppooeessiinnddeemmaanndd..nnll  

OP HET EiND

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

UPS Service Point


