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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 3 september 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 27 augustus 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. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Het nieuwe jaar 2022 begint alweer oud te worden. Met het uitkomen van dit nummer 
dat voor u ligt overschrijden we de drempel van het halve jaar. De tijd vliegt. Zoals 
gebruikelijk vormen juli en augustus gezamenlijk een uitgave van onze dorpskrant. 
Over het aanbod van kopij zijn we zeer tevreden het afgelopen halfjaar en ook onze 
trouwe adverteerders zijn we zeer erkentelijk. Een teken dat de Bân nog altijd een 
goede rol vervult in ons actieve dorpsleven. 
 
Alle geslaagden van harte gefeliciteerd en succes voor degenen die de uitslag nog 
moeten ontvangen. Uiteraard ook veel succes gewenst bij het maken van keuzes voor 
de toekomst. De vakanties staan voor de deur en wij als redactie wensen eenieder een 
mooie zonnige en gezellige tijd toe. Veel leesplezier voor deze juli/augustus uitgave. 
 
In de vorige editie stond een mooi verhaal van ‘Geef de pen door’. Hierbij zijn we 
vergeten een naam te plaatsen, het was een stukje van Marlies Roeleveld. In de editie 
van september weer een nieuwe pen! 
 
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 

 
“Fakânsje” 
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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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Dorpsfeest 
We mochten dit jaar weer als dorp 
samen feestvieren. Kennis (pub quiz) en 
conditie (survival en bij PBW) werden 
getest en we mochten genieten van 
verschillende creatieve playback 
optredens van jong en oud.  
Zaterdagmiddag konden we ons laten 
informeren over allerlei zaken en er was 
alle tijd om even bij te praten. De 
kinderen konden zich vermaken met 
yoga, voetbalspelletjes, een 
springkussen, een draaimolen enz. Fijn 
dat dit allemaal weer mogelijk was! 
 
Parkeerplaatsen Te Nijenhuiswei.  
Met een vertegenwoordiging van de 
bewoners 14/20 wordt samen met de 
gemeente overlegd over uitbreiding van 
het aantal parkeerplekken. 
 
Herstraten Merkebuorren Oost 
Dit wordt opgesplitst in fase 1, 2 en 3, 
want anders krijgen de omwonenden te 
maken met te veel en te lang overlast. 
Fase 1 is tot aan de Te Nijenhuiswei, 
fase 2 vanaf de aansluiting Te 
Nijenhuiswei tot nummer 96 en fase 3 is 
het deel vanaf nummer 96 tot de 
aansluiting Âld Duerswâld. De planning 
is dat gestart wordt in week 36 tot 38. 
Dan is er hopelijk voldoende nieuwe 
steen beschikbaar om alles aan te 
pakken. Mocht er niet genoeg steen zijn, 
dan wordt in ieder geval fase 1 en 2 
uitgevoerd. Fase 3 wordt dan in 
april/mei 2023 uitgevoerd.  
 
Snelheidsremmende maatregelen 
Merkebuorren 
De gemeente wil meewerken aan het 
nemen van snelheidsbeperkende 
maatregelen. PBW heeft een voorstel 
uitgezet bij de drie buurtverenigingen.  

Vernieuwen fietspad naar Bakkeveen 
Het fietspad is nagenoeg afgerond. Het 
bankje bij het Breeberchspaed is 
weggehaald, maar de gemeente zorgt 
er voor, dat dit bankje of een ander 
bankje terug komt. 
 
Vervangen brug Mouneleane, Ald 
Djip 
De planning is dat de brug in 2023 wordt 
vervangen.   
 
Verkeer vanuit Weinterp naar de 
Hemrik - Lippenhuizen 
Nadat de Boerestreek/Binnenwei is 
aangepakt, kan de weg Wijnjewoude 
Lippenhuizen een 60-km-weg worden. 
Verwachting is dat dit de hoeveelheid 
verkeer gaat beperken. Staat gepland 
voor 2024.  
 
Dorpsvlag 
We hebben geen dorpsvlaggen meer op 
voorraad. Nieuwe kunnen besteld 
worden. Hoe meer vlaggen we tegelijk 
bestellen, hoe goedkoper het wordt. 
Anderzijds willen we ook niet te veel op 
voorraad hebben. Daarom kunt u uw 
bestelling voor een dorpsvlag voor 12 
juli a.s. doorgeven aan de secretaris 
(pbwijnjewoude@gmail.com). Bij 
voldoende belangstelling worden er 
nieuwe vlaggen besteld.  
 
Fit voor de rit 
We blijven met z’n allen zo lang mogelijk 
fit en vitaal en wonen het liefst in ons 
eigen huis. Ook willen we er graag op 
uit gaan. Jezelf kunnen verplaatsen is 
daarbij heel belangrijk. Veilig van A naar 
B te komen. Niet alleen nu, maar ook 
als je ouder wordt. Misschien hebt u het 
affiche van ‘Fit voor de Rit’ met allerlei 
adviezen al gezien. Voor informatie, 
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adressen en tips over veilig mobiel 
blijven, kunt u kijken op: 
www.mobiliteitsadviesplatform.frl 
 
‘Skoalle De Sinnewizer’ 
Als Plaatselijk Belang hebben wij 
regelmatig contact met directeur Sylvia 
Bron van ‘Skoalle de Sinnewizer’. Fijn 
was het te horen, dat het eerste 
fusiejaar goed is verlopen. Uit het dorp 
komen meerdere werkgroepen bij de 
school of Plaatselijk Belang met het 
verzoek om projecten op/met school uit 
te voeren. Dit kan o.a. de verbinding 
tussen jeugd, ouders en dorpsbewoners 
versterken. De school heeft aangegeven 
graag een lijst te ontvangen met alle 
bedrijven/ verenigingen/ stichtingen, die 
graag een project samen met de school 
willen uitvoeren. Plaatselijk Belang zal 
hiervoor zorgen. Mocht u ook op deze 
lijst willen, laat het ons dan vooral 
weten. U kunt het mailen naar Wietske 
Engwerda (w.engwerda@hotmail.com). 
Als de school met het desbetreffende 
bedrijf/vereniging/ stichting een project 
wil uitvoeren, nemen zij met hen contact 
op. 
 
Het afgelopen jaar zijn oud en jong bij 
elkaar geweest. Aan de spelletjes werd 
enthousiast mee gedaan en het is fijn, 

dat dit ook komend jaar wordt 
gecontinueerd. Samen hebben ‘Kom 
Erbij’ en ‘Skoalle De Sinnewizer’ enkele 
bijeenkomsten gepland. 
 
De verkeerssituatie rondom school is 
vooral tijdens het brengen en halen een 
druk moment. 
Wij willen u vragen op deze tijdstippen 
samen te letten op onze veiligheid. 
Plaatselijk Belang is met de school en 
de Gemeente Opsterland aan het 
onderzoeken hoe de verkeerssituatie 
veiliger kan worden.  
Voor nu vragen wij: matig uw snelheid 
en geef elkaar de ruimte. 
 
Brengpunt Groenafval  
Het Brengpunt Groenafval aan de 
Mounleane te Ureterp is 
zaterdagmorgen 2 en 16 juli geopend.  
 
Zomerseizoen 
Vooral met het mooie weer wordt het 
weer drukker op de Turfroute. Dat zorgt 
voor gezelligheid langs de Opsterlandse 
Compagnonsvaart en vooral in Klein 
Groningen, waar gespeeld kan worden 
en men opgefrist de route kan 
vervolgen. Heeft zeker meerwaarde 
voor de aantrekkelijkheid van de 
Turfroute!  

 
 
 
 
 
 

Prikbord 
 

Knutselkraam voor Dorcas 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het kopen van mijn ‘knutsels’ tijdens de 
familiemiddag van ons dorpsfeest. De opbrengst van de verkoop bedroeg €87,-. 

Dit bedrag is overgemaakt op de rekening van Dorcas. 
  
Met vriendelijke groet, 
Grietje Beenen. 
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WEN Stap voor Stap 
 
 
WEN-stand bol van energiebesparing 
Het werd een energieke en gezellige middag in de WEN-
stand op de familiemarkt van het dorpsfeest. Alles in het 
teken van besparing. Een manshoge bespaarmeter vol 
handige tips lokte heel wat vragen uit over de besteding van 
de € 2.000 waardebon.  
 
Veel mensen maakten van de 
gelegenheid gebruik om onze 
projectleider besparen Tina Hulst te 
ontmoeten en met haar en andere 
WEN-vrijwilligers van gedachten te 
wisselen. Ook gingen er diverse gratis 
Earn-E energiemonitors over de 

toonbank en werden er nieuwe leden 
genoteerd. En ondertussen waren 
kinderen, enthousiast geassisteerd door 
enkele tieners, heerlijk bezig om hun 
eigen windmolentje te maken. Een 
middag vol energie, leuke ontmoetingen 
en inspiratie om op energie te besparen. 

 
www.wen.frl 
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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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Ondernemers van Wijnjewoude slaan handen 
ineen voor veilig schoolvervoer 

 
Drieëntwintig ondernemers uit Wijnjewoude hebben de handen ineengeslagen om 
samen te zorgen voor busvervoer voor de uitstapjes van leerlingen van Skoalle de 
Sinnewizer. 
 
De Sinnewizer, de samenwerkingsschool die dit jaar in het dorp van start ging. Tot nu 
toe deed de school voor dit soort vervoer vaak een beroep op de ouders. Dat gaf een 
aantal problemen. Ten eerste is het een hele organisatie om voldoende ouders te 
vinden. Ten tweede stellen deze uitstapjes sommige werkende ouders voor 
agendaproblemen. Daardoor dreigden soms de uitstapjes niet door te gaan. Ook waren 
er vragen over de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de leerlingen bij dit 
vervoer. 
 
Op initiatief van een van de ouders zijn daarom de ondernemers van Wijnjewoude 
benaderd met de vraag voor een financiële bijdrage. Door de inzet maar liefst 
drieëntwintig ondernemers is voor komend schooljaar voor ieder uitstapje en 
schoolreisje een touringcar beschikbaar.  Deze fantastische steun is tot stand gekomen 
door de volgende ondernemers; 
 
Installatietechniek de Boer 
Kraanwerk J.R. Bouma 
Melkveehouderij van Wijk 
Melkveehouderij Zonneveld 
BvW service 
Ybema agrarische dienstverlening 
Wiljan Bloemisterij Groothandel 
’t Haarhuus & H. Bouw- en 
dienstverlening 
Mirjam’s La Bjoetiek & Nick Iske 
klussenbedrijf 
Transportbedrijf van der Lei 
Peter de Jong Auto’s 

Sloperij Ri-Ja 
Meinsma Fietsen 
Hotel en Restaurant De Stripe 
GFH Brandstoffen & smeermiddelen 
Herder Agro 
Scherpenzeel onderhoudsschilder 
Jan van der Veen Auto- en 
schadeherstelbedrijf 
Bakkerij van der Molen 
Jelmer van der Berg Waterbouw en 
timmerwerken 
WABE 
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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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Berichtje vanuit het Dorpsfeest 
 
Van 15 tot en met 18 juni hebben we met elkaar weer een fijn dorpsfeest mogen 
beleven. Het weer was top, de sfeer was gezellig en er zijn geslaagde activiteiten 
geweest. We willen jullie allemaal bedanken voor deze mooie week. Met z’n allen was 
dit zeer geslaagd! In het bijzonder willen we namens het bestuur alle vrijwilligers 
nogmaals bedanken die hebben geholpen voor en tijdens het feest. Zonder jullie was dit 
allemaal niet gelukt. Heel erg bedankt hiervoor! Op onze Facebookpagina kunnen jullie 
binnenkort, van de verschillende activiteiten, foto’s bewonderen. Op naar het feest in 
2023! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Pubquiz. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De buurtensurvival 
 
(foto’s van 
www.wijnjewoude.net). 
 
 

 
Het Dorpsfeest Bestuur 
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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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Hynstedei 2022 
 

Bijna is het zover! Op zaterdag 2 juli aanstaande strijden verschillende 
rijders met hun paarden voor de beste titel op het tuigpaardenconcours 
Hynstedei 2022. Deze dag worden er verschillende categorieën 
gereden. Er zijn onder andere tuigpaarden en Friezen te bewonderen.  
Ook is er een jeugdrubriek waarin de jongste rijders hun prachtige 
pony’s of paarden tonen. Vrijwilligers zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen van deze dag. Dankzij de sponsoren is het mogelijk deze dag te 
organiseren. Hier zijn wij hen erg dankbaar voor. We hopen nog op stralend mooi weer 
en veel bezoekers die komen genieten van de prachtige paarden. 
 

Het evenement zal plaatsvinden op de Merkebuorren 
te Wijnjewoude en begint om 12.00 uur. Op het terrein 
is catering aanwezig voor een heerlijk hapje of drankje 
en daarbij zijn er verschillende prijzen te winnen bij de 
verloting.  
 
Zien wij u dan? Entree is gratis. U bent van harte 
welkom! 
 

Namens het bestuur van de Hynstedei Wijnjewoude 
 
 
 
 

  
 
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. 
Er worden fietsroutes uitgezet tussen de 25 en 30 km door de prachtige en bosrijke 
omgeving van Wijnjewoude. 
Wij zien jullie graag op 5 juli bij de eerste fietsavond. Maar past het je dan niet dan kom 
je toch een van de volgende avonden. Als vier avonden fietsen teveel is mag je ook voor 
één, twee of drie avonden meedoen. 
 
Rommelmarkten  
In de vakantiemaanden juli en augustus is er een extra avondrommelmarkt. Zie 
onderstaand overzicht: 
6 juli van 14.00 – 18.00 uur 
20 juli van 17.00 – 21.00 uur (dit is een extra avond rommelmarkt) 
3 augustus van 14.00 – 18.00 uur 
17 augustus van 17.00 – 21.00 uur (dit is een extra avond rommelmarkt) 
7 september van 14.00 – 18.00 uur 
5 oktober van 14.00 – 18.00 uur 
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Nieuws van de Swingel 
 
Het belangrijkste nieuws van de Swingel heeft nog steeds betrekking op de verbouwing. 
De omvang van deze verbouwing is enorm toegenomen door de vervanging van de 
vloer. Het slopen van de vloer was al een kunststukje op zichzelf. Het zal voor de 
eerste, doch hopelijk ook voor de laatste keer geweest zijn dat een kraan in de grote 
zaal bezig was. 
 

Inmiddels zijn we weer aan het 
opbouwen. Vijf vrachtauto’s vol zand 
werden in de zaal gestort. 1 juli zal 
schuimbeton worden gestort, en een 
week later de afwerkvloer. Dit 
betekent dat de installateur alle zeilen 
moet bijzetten om leidingen, afvoeren 
en wat niet al in de grond te krijgen. 
 
De mannen van Taekema & Lieuwes 
en installatiebedrijf de Boer verdienen 
een groot compliment voor de wijze 

waarop ze het bouwproces gestalte geven. Dat geldt overigens ook voor alle vrijwilligers 
die zich geweldig inspannen om de activiteiten in de Swingel zoveel mogelijk door te 
laten gaan. Vanaf halverwege juni kunnen we weer beginnen met opbouwen en 
inrichten. Wij zijn er van overtuigd dat de Swingel 2.0 beter en mooier is dan wat we 
hadden. Met name zal dit gelden voor alle inwoners van Wijnjewoude die gebruik maken 
of gaan maken van de Swingel. 
 
Zaterdag 22 oktober 2022 zal de 
nieuwe Swingel feestelijk worden 
geopend. Een feest-comité is 
inmiddels begonnen met het maken 
van een programma. Zodra dit klaar 
is, zullen we hieraan bekend geven. 
Nu is het al zeker dat we een prachtig 
programma hebben. Alle inwoners 
van Wijnjewoude worden bij deze al 
uitgenodigd om deel te nemen of onze 
gast te zijn. Dus streep deze dag 
maar in uw agenda aan. 
 
Alex van der Meer 
St. dorpshuis Wijnjewoude 
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Nieuws van de supermarkt 
 

Het is zomer en de vakantietijd breekt aan. Velen gaan op reis, 
anderen blijven thuis en wandelen of fietsen in onze prachtige 
omgeving. Wij zijn natuurlijk iedere werkdag open met veel verse 
producten, kant-en-klaar maaltijden én verkoelende ijsjes. In de 
maand juli staan bij ons weer een aantal aanpassingen in de 
planning. Lees hieronder wat u kunt verwachten: 
 

Losse ijsjes 
Vanaf dinsdag 28 juni staat er een ijsvriezer in de winkel. Hierin kunt u kiezen uit diverse 
lossen ijsjes in diverse smaken en soorten. En geniet dan buiten direct heerlijk van de 
verkoeling van een lekker ijsje.  
 
PostNL 
Er was enige vertraging in het hele proces, maar vanaf week 28 
zijn wij een postkantoor van PostNL. Dat is vanaf de week van 
maandag 11 juli. Wij kunnen onze klanten zo nog beter 
bedienen. Wat kunt u verwachten: voertuigen overschrijven, 
kiezen uit alle postzegelproducten van PostNL, rouwpost 
versturen, spoedservice en verder alles wat hoort bij PostNL. 
We zien dit als een prachtige aanvulling op ons assortiment. 
 
Cadeaukaarten e.a. 
Vanaf week 28 verkopen wij cadeaukaarten en beltegoed. Alle 
landelijke (populaire) cadeaukaarten zijn bij ons verkrijgbaar. Ook kunt u beltegoed van 
alle Nederlandse providers bij ons aanschaffen. 
 
Barbecue 
Wist u dat u voor de organisatie van een groot feest of barbecue bij Buurtsuper 
Manjefiek aan het juiste adres bent? Voor grotere bestellingen leveren wij graag 
maatwerk met retourrecht en scherpe prijzen. Neem voor meer informatie contact met 
ons op. 
 

Nieuwe spaaractie 
Vanaf 27 juni loopt onze nieuwe spaaractie: Tapas kommen 
en schalen in diverse maten en kleuren. Ook kunt u sparen 
voor een royale serveerplank van acaciahout. 
 
Feedback 
Wij luisteren graag naar onze klanten! Heeft u feedback of 
opmerkingen, spreek dan rustig één van onze medewerkers 
aan. Bij de inpaktafel is een ideeënbus geplaatst. Als u 
feedback of opmerkingen heeft, kunt u dit ook via de 
ideeënbus kenbaar maken aan ons. 
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Klankbordgroep 
Sinds kort heeft Buurtsuper Manjefiek een klankbordgroep. Door middel van de 
feedback van deze klankbordgroep kunnen wij de winkel blijven optimaliseren. Indien u 
interesse hebt om deel te nemen aan een klankbordgroep sessie, maak dit kenbaar via 
joel@buurtsupermanjefiek.nl. 
 
We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen en actuele zaken. Kijk om ons te 
volgen ook op onze facebookpagina.  
 
Graag tot ziens in de winkel en met hartelijke groet, 
Joël, Stefan en Andrea Basta 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van ODV 
  

Alle leden, leiders, supporters, klussers en iedereen die iets voor 
de club heeft betekend: bedankt voor weer een mooi 
voetbalseizoen. Een seizoen dat voor het eerste elftal een 
spetterend einde kende! We hopen het nieuwe seizoen in goede 
gezondheid – en zonder al teveel coronamaatregelen – te kunnen 
volbrengen.  
 

Eerder deden we al bericht dat onze 
penningmeester Marjan Veldhuis haar 
taken heeft overgedragen aan Oebele 
Overzet. Inmiddels hebben ook drie 
andere bestuursleden het stokje 
doorgegeven. Thomas van der Lei, 
Kees Posthumus en Gerda Westerhof 
zijn gestopt. Daarvoor in de plek 
kwamen Jaap Haven, Frank Tuinstra en 
Jorrit Dreijer. Jaap is de nieuwe 
secretaris, Frank neemt alle 

voetbalzaken voor de senioren op zich 
en Jorrit regelt de voetbalzaken van de 
jeugd.  
  
Op de achterzijde van deze Bân staat 
het programma van onze jubileumdag 
op zaterdag 27 augustus aanstaande. 
We hopen er met z'n allen een sportieve 
en gezellige dag van te maken. Graag 
tot de 27e!  
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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.

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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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 meer gangen 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 thuis 
gebracht. 

We hebben al vele aanmeldingen… Wilt u ook met ons meevaren?  
Geef u dan snel op want VOL = VOL!! U kunt 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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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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Werkgroep Kom erbij 
 

“De perfecte zomer: 
De zon schijnt, 

Een zacht windje, 
De vogels zingen, 

En....de grasmaaier is stuk.” 
 

James Dent 
 

Fietstocht d.d. 18 juli 2022 
We vertrekken om 9.30 uur bij De Koepel en fietsen zoals gewoonlijk achter Jelle aan. 
Om 10.30 uur staat er op Camping Ikenhiem, Ald Duerswâld 16, een kop koffie met iets 
lekkers klaar. De camping is onderdeel van Talant, mooi dat we samen met de 
medewerkers van de houtzagerij die ook de verzorging van de camping voor hun 
rekening nemen, kunnen genieten van het rustmoment. Ook mensen die geen zin in 
fietsen hebben, zijn ter plekke van harte welkom!! 
 
We zetten de fietstocht na de koffie voort en zijn op tijd weer terug. 
Bij slecht weer liggen de spelletjes en de kaarten klaar in De Driehoek, van 10.00 tot 
11.30 uur. 
 
Kruidenochtend d.d. 15 augustus 2022 in De Driehoek 
Geneeskrachtige kruiden, smakelijke kruiden, mooie kruiden……je loopt er soms 
gewoon over heen of langs. Vanmorgen staan we er bij stil. Kom mee beleven!! Na de 
pauze is er nog genoeg tijd voor napraten, sjoelen, Rummikub of een boompje 
klaverjassen. 
 
Duofiets 
Onze Duofiets, hij bestaat echt!!!! 
We zijn druk bezig om een centrale plek in het dorp te zoeken, maar hij neemt zoveel 
plaats in….teveel voor in een garage naast de auto…. 
Bij deze roepen we onze dorpsgenoten op om mee te denken over hoe deze prachtige 
fiets onder de aandacht te brengen.  
Bel naar Lydia: 06-37552518, of mail je ideeën naar: duofiets@wijnjewoude.net 
 
Gym voor 50plussers in De Driehoek, elke maandagmiddag van 14.15 tot 15.00 
uur 
Kom vanaf september gymen in De Driehoek!! Onze gymjuf, Jolanda, heeft een heel 
arsenaal aan oefeningen paraat, de kosten zijn €10,- per maand en het gezellige kopje 
thee na de tijd, komt er voor €1,- bij. 
 
Rabo ClubSupport campagne 2022 met als doel, LIVE MUZIEK tijdens de 
Kerstlunch dd 19 december  
Dit jaar hebben we ons, als Kom erbij, weer ingeschreven om in aanmerking te komen 
voor een mooi bedrag, onder de vlag van Plaatselijk Belang Wijnjewoude. Voorwaarde 
om te kunnen stemmen op ons mooie doel, is dat je lid bent van de Rabobank, maar dat 
is simpel te regelen in de bankierenapp. 
Stemmen is mogelijk van 5 september 2022 t/m 22 september. 
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Eerder was de Duofiets ons doel, dit jaar gaan we voor het creeëren van extra 
Kerstsfeer tijdens onze jaarklijkse Kerstlunch d.d. 19 december. We denken aan live-
muziek in de vorm van een koortje of troubadour. Gezien de laagdrempeligheid die we 
hoog in het vaandel hebben, willen we de kosten voor onze bezoekers (iedereen is 
welkom) zo laag mogelijk houden, de opbrengst van de Rabo Clubsupportactie is 
daarom heel belangrijk om het onvergetelijk feestelijk te maken, die dag. 
 
Fit in Anja van Dijk haar tuin, met Johan onze fysiotherapeut op maandag 20 juni  
Met zo ongeveer 30 mededorpsgenoten werd het een gezellige ochtend waarbij de 
oefeningen met ballonnen, ze waaiden weg, oefeningen met ballen werden. Iedereen 
deed enthousiast mee met alles wat Johan ons voorschotelde. 
 
SamenWijnjewoude in de zomer 
Wij van SamenWijnjewoude, mensen van de 
Hervormde Gemeente, mensen van Gereformeerde 
Kerk Wijnjewoude - Hemrik, mensen van het 
Dorpssteunpunt, mensen van Plaatselijk Belang 
Wijnjewoude, mensen van werkgroep Kom erbij en hun 
omtinkers, komen binnenkort bij u (heel oude en zieke 
dorpsgenoten en  dorpsgenoten die een dierbare 
hebben moeten missen in de afgelopen tijd). Ook 
vergeten we natuurlijk niet de dorpsgenoten die noodgedwongen voor verzorging 
moesten verhuizen naar een andere plek in de omgeving.  
We brengen u een bezoekje, proberen een dierbaar moment te creëren met een 
kleinigheidje en wat woorden. Tot snel!! 
 
Data koffieochtenden 
Elke derde maandag van de maand. OOK IN DE ZOMER!! Ivm kapotte Swingel tot 
nader bericht in De Driehoek. 
 
Zomerquote voor al onze dorpsgenoten 
Pak de zon en straal! 
 
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, tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 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! 
 
Vanaf deze plek willen we, Auckjen, Leny, Alie, Grietje, Lydia en Jelle, natuurlijk 
iedereen een prachtige zomer wensen. 
Pak de zon en straal! 
Onderweg treffen we je graag, voor een praatje of misschien een liedje? En….vertel het 
door! 
 
Namens werkgroep Kom erbij, 
Lydia Huisman. 
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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

Venekoterweg 1
8431 HG Oosterwolde
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Nieuws van Kinderopvang Esther 
 

Bij Buitenleven zijn we dagelijks veel aan het 
ontdekken in de tuin. De afgelopen maand worden 
we er met elkaar bewust van wat er in de lucht 
gebeurt. We gaan op onze rug in het gras liggen en 
kijken omhoog. Wat zie jij? En wat hoor jij? We zien 
wolken en strepen in de 
lucht. Wat zijn dat voor 

strepen? In de sloot horen we de kikkers kwaken. Ook 
vliegen er vogels langs. Hoe doet een vogel? We gaan 
samen op ontdekking!   
 
 
 

Met water en kwasten gaan 
we buiten aan de slag. We 
kijken naar de lucht en maken 
strepen op de tegels. Zijn die 
soms van een vliegtuig? Ook 
kijken en luisteren we in het boek naar het verhaal van 
Coco. 
 
 
 
 
 
 
 

 
De baby’s ontdekken door te voelen aan onze 
eigengemaakte doekjes. Er staat een printje op, 
hangen houten ringen aan en verschillende kleine 
labeltjes. Het is prachtig ontdekmateriaal! 
 
 
 
 
 

 
Peutergroep 
De komende weken staat op de peutergroep het thema ‘de Zee’ 
centraal. We praten hier in de kring over. Samen lezen we een 
boek over vissen in de zee. Daarnaast gaan we knutselen, 
puzzelen en hebben we een mooie ontdektafel bij dit thema 
gemaakt. Buiten gaan we op ontdekking met water. 
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BSO 
Bij de BSO kunnen we lekker naar buiten om verschillende spellen te doen. Zo spelen 
we een verstopspel, verschillende tikspellen en doen we verschillende activiteiten met 
een bal. Tijdens het fruit moment hebben we heerlijke regenboogspiesjes gemaakt. Het 
was een leuke activiteit en ook nog eens heel lekker!  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Running dinner in Wijnjewoude. 
  

Op zondag 23 oktober organiseren Kom erbij en Bloeizone Wijnjewoude een Running 
Dinner. Een Running Dinner is een etentje waarbij je elke gang aan een andere tafel (en 
in een ander huis) eet. Er wordt in groepjes (maximaal 6 personen) bij elkaar thuis 
gegeten: het voorgerecht en het hoofdgerecht eet je bij iemand thuis, maar beide 
gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt gezamenlijk in de Swingel gegeten 
om gezellig na te kunnen praten.  
 
Het is een activiteit voor het hele dorp, voor alle leeftijden. Nadere informatie en een 
opgave formulier worden vermeld in de Bân van september. Hou deze dus in de gaten!  
Intussen gaan wij verder met de voorbereidingen van deze leuke actie, en hopelijk zien 
we jullie op 23 oktober! 
 
Alie Blaauwbroek 
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 

Lekker maar dan anders zei een medetuinder van de volkstuinen tegen mij. Hij 
bedoelde Pasta pesto met palmkool en tomaatjes. En nou hebben ze me ooit eens 
verteld, dat palmkool te vergelijken is met boerenkool. Alleen de kleur doet me denken 
aan boerenkool, de smaak is anders en de naam zegt het al, palmkool dankt zijn naam 
aan het feit dat de plant eruit ziet als een kleine palmboom. In dit recept zal de pesto de 
smaakmaker zijn, maar dat ligt ook aan jezelf hoeveel pesto je gaat gebruiken.  
 
Pasta pesto met palmkool en tomaatjes. 
170 gram pasta (Probeer eens linguine) 
250 gram Palmkool 
250 gram Cherry tomaten 
1 ui 
2 snee (oud) brood 
2 teentjes knoflook 
Zout en peper 
 
Zet een pan op het vuur met een ruime 
hoeveelheid water en wat zout.  
Snijd het sneetje brood in blokjes en snijd 
een halve teen knoflook fijn. Meng de 
knoflook en brood met 1 tot 2 eetlepels 
olijfolie. Zorg ervoor dat ieder stukje brood 
voldoende olie opzuigt. 
 
Begin daarna met het snipperen van de ui en doe deze in de koekenpan met olie en 
een snufje zout. Laat de ui op een laag vuurtje rustig fruiten. Spoel de palmkool 
even af. Snijd het onderste stukje van de palmkool af. Snijd vervolgens het blad van 
de nerf. Rol de bladeren op, zodat je deze gemakkelijker kunt snijden. Sni jd er 
vervolgens smalle repen van en snijd daarna nog eens haaks daarop, zodat je 
kleine stukjes palmkool over houdt. 
 
Wanneer het water kookt, mag de pasta in de pan gedaan worden. Sni jd de andere 
helft van het knoflookteentje fijn. Doe dan de palmkool met het fijngesneden halve 
knoflookteentje bij de pan met uien. Bak dit heel even mee met de ui voor een paar 
minuten. Doe daar een beetje water bij de palmkool en doe eventueel de deksel  op 
de pan. Laat dit zo’n 5-10 minuten verder stoven. 
 
Snijd vervolgens de tomaatjes doormidden en doe deze ook in de koekenpan. 
Gebruik vervolgens een andere koekenpan om de stukjes brood te bakken op 
middelhoog vuur, totdat ze krokant zijn geworden. Let erop, dat ze gemakkelijk 
kunnen verbranden in de pan. 
 
Giet vervolgens de pasta af en vermeng deze met de pesto. Doe de pasta in een 
schaal en leg er de groente bovenop, strooi de broodcroutons erover en klaar is 
Klara.  
 
Siebo 
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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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Schaakclub Bakkeveen sluit reguliere seizoen af 
 

Het seizoen 2021-2022 is na een lange onderbreking door de 
Corona-maatregelen toch nog met succes afgesloten. Iets later 
dan normaal werd op 10 mei de laatste ronde voor de externe 
competitie gespeeld door het tweede team, en op 11 mei was 
de laatste ronde in de interne competitie. Clubkampioen is 
geworden Jasper Zijlstra uit Appelscha op de voet gevolgd door 
Wiebe Hoekstra uit Oosterwolde en Robin Baines uit 
Waskemeer. Pieter Jan Bouma uit Oosterwolde wist als 
nieuwkomer (in het schaken en bij de club) een mooi resultaat 
neer te zetten door winnaar te worden van de eerste rating 

groep. Hij was een paar weken eerder ook al snel schaakkampioen geworden! Fons 
Joormann uit Donkerbroek werd de winnaar van de tweede ratinggroep. 
 
De resultaten van de Bakkeveense teams in de rommelige Friese competitie vielen dit 
jaar niet mee. Door de corona perikelen werden veel wedstrijden verschoven en 
uitgesteld. Het eerste eindigde als laatste in de 1ste klasse en moet vrezen voor 
degradatie, het tweede team eindigde wel netjes in de middenmoot van de 2de klasse. 
Het derde team miste op een haar na het kampioenschap in de 3de klasse 3 en het 
vierde team kon helaas niet opboksen tegen de concurrentie in dezelfde klasse en 
eindigde als laatste. Volgend seizoen hopen we sterker voor de dag te komen. 
 
De laatste avond werd gehouden op 18 mei waarbij een ‘paren-competitie’ werd 
gespeeld. Twee spelers werden aan elkaar gekoppeld om een partij te spelen tegen een 
ander team van 2 spelers. Zetten binnen het team werden om de beurt gedaan waarbij 
er geen overleg toegestaan was. Elk team had ook maar 15 minuten bedenktijd. Na 4 
rondes bleek het team van Jelle Bergsma en Jack Zeilstra het beste elkaars 
gedachten/ideeën te kunnen lezen! Na deze hilarische afsluiting was er nog de 
prijsuitreiking door de voorzitter en waarbij Sieb Hazenberg de naar hem vernoemde 
bokaal mocht uitreiken aan de clubkampioen! 
 

In het kort, ondanks de stroeve start van het seizoen, kende 
schaakclub Bakkeveen een goed schaakjaar met een kleine 
toename van het aantal leden en een zeer stabiele hoge 
opkomst van de leden op de clubavond. In februari en maart zijn 
er aantal schaaklessen gegeven aan het begin van de 
schaakvond en de club hoopt dat aan het begin van het nieuwe 
seizoen door te zetten voor nieuwe leden. In juni is er op elke 
woensdagavond van de maand een zomer toernooi 
georganiseerd voor leden en niet-leden. Het nieuwe 
schaakseizoen begint na de zomer, op 3 september, met een 
simultaanwedstrijd tegen twee externe gast-schakers.  
 
 

Bent u ook geïnteresseerd om (weer) te gaan schaken? Kijk eens op onze vernieuwde 
website www.schaakclub-bakkeveen.nl. Daar vindt u ook onze contact gegevens. 
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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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Dorpsagenda 
 
 
Juli 
2  Hynstedei 
2  Jubileumfeest GV Longa, ODV-kantine, vanaf 14.00 uur 
2  Fietsevenement Reis door de Toekomst door Wijnjewoude 
5 t/m 8  VVV avondfietsvierdaagse, 18.30 uur bij de Stripe 
6  Rommelmarkt, 14.00 – 18.00 uur  
18  Kom Erbij fietstocht, 9.30 uur 
20  Avondrommelmarkt, 17.00 – 21.00 uur 
 
Augustus 
3  Rommelmarkt, 14.00 -18.00 uur 
15  Kom Erbij kruidenochtend 
17  Avond rommelmarkt, 17.00 – 21.00 uur 
27  ODV Jubileumdag, programma vanaf 09.30 uur 
 
September 
7  Rommelmarkt, 14.00 -18.00 uur 
16  Varen met de Zonnebloem, 9.30 uur 
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d.  molenmaker
timmer- en  onderhoudsbedrijf

Wijnjewoude 06 25 40 00 36
www.durktimmerwurk.nl

0516 745 020

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
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Kerkdiensten 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
Juli 

3 9.30 uur Duurswoude Ds. N.M. van Ommeren, Drachten, HA 
 13.45 uur Duurswoude Ds. T.J. Lucas, Vriezenveen, Dankzegging HA 

10 9.30 uur Duurswoude Dhr. L.J Blees, Dorkwerd 
 13.45 uur Duurswoude Ds. J. Snaterse, Hoogeveen 

17 9.30 uur Duurswoude Ds. J. Bakker, Stiens 
 16.30 uur Bakkeveen Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Campingdienst Ikeleane 

24 9.30 uur Duurswoude Ds. T. Beekman, Tiendeveen 
 13.45 uur Duurswoude Ds. M. Visser, Wezep 

31 9.30 uur Duurswoude Ds. G. van den Berg, Grafhorst 
 13.45 uur Duurswoude Dhr H. Lowijs, Noordscheschut 

Augustus 
7 9.30 uur Duurswoude Ds. H. van Wingerden, Rijssen 
 13.45 uur Duurswoude Ds. W. v.d. Wind, Vlagtwedde 

14 9.30 uur Duurswoude Dhr. F. Verkade, Amsterdam 
 13.45 uur Duurswoude Ds. M. van Heijningen, Alblasserdam 

21 9.30 uur Duurswoude Dhr. M. Bijdevaarte, Groningen 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 

28 9.30 uur Duurswoude Ds. G. J. Otter, Damwâld 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. F. Verkade, Amsterdam 

September 
4 9.30 uur Duurswoude Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Zangdienst 

 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
Juli 
3 9.30 uur Ds. H. Engelsma Vierdienst, afscheid Kids 

KND+Voorbereiding HA 
10 9:30 uur Ds. H. Engelsma Heilig Avondmaal 
17 9:30 uur Ds. J.G. Arensman, Drachten  
24  9.30 uur       Mw. J. Elzinga-Bakker, 

Groningen 
 

31 9.30 uur Ds. H. Engelsma  
 
Augustus 
7 9.30 uur Ds. A. Elverdink, Eastermar  
14 9.30 uur Ds. H. Engelsma  
21 9.30 uur Ds. J.G. Arensman, Drachten  
28 9.30 uur Ds. J.C. Overeem, Stiens  

  
September 
4 11.00 uur Ds. P.W. Hulshof, Jubbega Voorbereiding Heilig Avondmaal 
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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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