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Open op werkdagen van 
8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

 Opper Haudmare 2  -  9241 WD  Wijnjewoude  -  06 57 58 43 54 
www.drukkerijpool.nl   -   www.opheteind.nl
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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, Te Nijenhuiswei 35D 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  
Halbo Oosterhof, Wolverlei 1         tel:  48 18 50 
 
Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. 
 
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 1 oktober 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 24 september 2022 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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Voor de meeste mensen is de zomervakantie weer verleden tijd en kan het normale 
leven weer opgepakt worden. Een echte vakantiezomer was het deze keer met de zon 
dichtbij huis. Het is september en het actieve dorpsleven zal weer losbarsten. Wij van de 
Bân zijn er klaar voor om de diverse activiteiten te publiceren. 
 
Een verandering in de redactie is dat Halbo Oosterhof de redactie komt versterken. Wij 
verwelkomen hem van harte en gaan voor een plezierige samenwerking. Lammert 
Bouma is vanaf het begin van de nieuwe opzet van de Bân hierbij betrokken, maar nu 
alleen voor het beheren van de financiën en uitvoeren van de regelgeving van 
hogerhand, welke voor een vrijwilligersclubje steeds complexer wordt. 
 
Veel leesplezier gewenst van dit eerste nummer na de vakantie. 
 
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 

 
“takomst ODV” 
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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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Werkgroep leefbaarheid 
Zoals bekend heeft WEN plannen om 
groen gas door middel van 
mestvergisting op te wekken. Er zijn 
zorgen over mogelijke overlast en 
daarom is de werkgroep Leefbaarheid 
opgericht. De werkgroep merkt dat er 
veel vragen zijn over groen gas en 
daarom hebben ze een pagina 
aangemaakt op de dorpssite waar 
informatie te vinden is over de 
werkgroep. De verslagen van de 
bijeenkomst staan daar op en ook 
antwoorden op vragen, die de 
werkgroep heeft gekregen over de 
productie van groengas door middel van 
mestvergisting. De pagina is te vinden 
op https://wijnjewoude.net/groengas 
  
Dorpsvlaggen 
Ondertussen hebben 12 dorpsgenoten 
een vlag besteld. We houden een 
voorraadje aan en daarom gaan we 20 
vlaggen bij de leverancier bestellen.  
 
Oranjefonds 
Een betrokken samenleving doet ertoe. 
Meedoen in de samenleving en voelen 
dat je ertoe doet begint immers in je 
eigen buurt. Daarom versterkt en 
verbindt het Oranjefonds het hele jaar 
initiatieven die daaraan bijdragen. Door 
corona was elkaar ontmoeten de 
afgelopen jaren niet vanzelfsprekend. 
Gelukkig zijn er veel actieve buren en 
buurtinitiatieven die dat juist wél 
aanjagen.  
Wil je weten of jullie organisatie in 
aanmerking komt voor een financiële 

bijdrage? Begin dan met de 
projectcheck op de website van het 
Oranjefonds. Hier krijg je snel antwoord 
of je een aanvraag voor jouw project 
kunt indienen bij het Oranje Fonds 
(https://www.oranjefonds.nl/buurten-
doen-ertoe). Beantwoord de vragen en 
ontdek binnen enkele seconden of jouw 
initiatief in aanmerking komt voor steun.  
 
Stremming door onderhoud 
Van 5 september t/m 14 oktober is de 
weg tussen Merkebuorren 105 t/m 
huisnummer 96 gestremd. De 
werkzaamheden worden in 3 fases 
uitgevoerd, De kruising met de Te 
Nijenhuiswei blijft open en dat geldt ook 
voor het naastliggende fietspad.  
 
De himmelploech 
Regelmatig zien we de mensen van de 
himmelploech rond gaan om bekers, 
papieren, blikjes etc. op te ruimen. Fijn, 
dat ze dit willen doen. Het eerste jaar, 
toen ze het deden, haalden ze een 12 
kuub aan afval op. Nu veel minder, 
vertelde één van de leden van de 
himmelploech. Vooral nu er statiegeld 
zit op de flesjes en straks komt er ook 
statiegeld op de blikjes. Goed om te 
horen, dat we met z’n allen minder afval 
achter laten. Zo gaan we samen voor 
een schoon Wijnjewoude! 
  
Groenbrengpunt Ureterp 
U kunt uw groenafval brengen op 
zaterdagmorgen 10 en 24 september 
a.s. 
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               WEN Stap voor Stap 
 
 
We pakken de draad weer op 
De verwarming moet straks aan, de 
energieprijzen stijgen naar ongekende 
hoogte, we willen meer besparen én 
hoe komen we van die afhankelijkheid 
van Russisch gas af. 
Je herkent het vast. En dit zijn ook de 
uitdagingen waarmee WEN zich al jaren 
bezighoudt. 
Wij zien de volgende oplossingen: 
 
Besparen (40% op gas) 
Met bewust energiegedrag en isolatie 
van de woning is deze ambitie al 
haalbaar. En met een hybride 
warmtepomp kan zelfs tot 70% 
gasbesparing gehaald worden. 
WEN ondersteunt je graag met tips, 
begeleiding en met voor ieder adres de 
stimuleringsbijdrage van € 2.000,- voor 
verduurzaming van de woning. Hiervan 
heeft al bijna 40% van de 
Wijnjewoudsters gebruik gemaakt. Ook 
huurders, maar zij besteden de bijdrage 
in overleg met de verhuurder.   
Heb jij jouw € 2.000,- nog geen 
bestemming gegeven? Weet je niet wat 
verstandig is of heb je de financiële 
middelen niet om zelf een deel te 
bekostigen? Zoek contact met WEN, we 
proberen er met elkaar uit te komen 
want WEN wil graag dat iedereen mee 
kan doen. 
 
Samen groene energie opwekken 
Voor stroom zijn we al een heel eind op 
weg met de vele zonnepanelen op 
daken en de kleine zonneweide aan de 
Tolleane, waarmee we tegelijk ook de 
biodiversiteit willen bevorderen. 
Sinds de vergunningaanvraag voor de 
zonneweide zijn de technische 
ontwikkelingen niet stil blijven staan. 
Daardoor kunnen we nu op hetzelfde 
oppervlak minder panelen met een 
groter vermogen inzetten. Dat maakt het 
geheel rendabeler maar vraagt wel  

 
 
aanpassing 
van de 
originele vergunning. De bouw en dus 
ook stroomlevering zijn hierdoor iets 
vertraagd.  
 
Het gas dat we nodig hebben willen we 
niet langer uit Rusland of Groningen 
betrekken, maar samen met de boeren 
lokaal, coöperatief en duurzaam 
opwekken. Dat kan heel eenvoudig, 
want er is voldoende koeienmest in en 
om ons dorp beschikbaar om duurzaam 
groen gas uit te winnen. En de boeren 
voelen er wel voor om hun mest ‘uit te 
lenen’ voor het verwarmen van onze 
huizen.  
 
Wijnjewoudster Groengas 
(coöperatief en lokaal) 
Groen gas opwekken uit het vergisten 
van pure koeienmest (monovergisting) 
is een bewezen en rendabele techniek 
voor grote veehouderijen. Daarnaast 
scheelt het aanzienlijk in de uitstoot van 
broeikasgassen en stikstof uit de stal.  
Het Wijnjewoudster model voor het 
coöperatief en lokaal opwekken van 
groen gas uit mono-mestvergisting 
wordt nog nergens toegepast. De Friese 
Provincie en Gemeenten zien er wel 
veel heil in, omdat hiermee vrijwel alle 
koeienmest (dus ook van kleine 
melkveehouderijen) als duurzame 
warmtebron kan worden gebruikt voor 
ruim 70% van de Friese huizen. 
Daarnaast draagt het niet alleen positief 
bij aan duurzame energie, klimaat en 
kringlooplandbouw maar ook én zeker 
nu actueel: de stikstofuitstoot, dus de 
natuur! 
Daarom heeft landbouw gedeputeerde 
Klaas Fokkinga ons model ingebracht in 
het stikstofoverleg met Johan Remkes. 
De gemeente Opsterland heeft mono-
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mestvergisting opgenomen in het 
coalitieakkoord. 
Het groene gas heeft dezelfde kwaliteit 
als aardgas en gaat zo het gasnet in. 
Het vraagt dus geen speciale leidingen, 
cv-ketels of fornuizen.  
 
Elkien en huurders overleggen over 
verduurzaming 
In oktober organiseert woningcorporatie 
Elkien in samenwerking met WEN 
enkele avonden voor huurders aan de 
Noormanstrjitte, Welfingstrjitte en Te 
Nijenhuiswei. Met elkaar gaan ze 
onderzoeken waar en hoe de WEN- 
waardebon het beste kan worden 
ingezet zodat de bewoner kan besparen 
op zijn/haar energieverbruik. 
 
Veranderingen in subsidies  
De landelijke ISDE-regeling voor isolatie 
is straks ook geldig voor 1 maatregel. 
Vanaf 1 januari 2023 kun je de subsidie 
aanvragen. Dat geldt met 
terugwerkende kracht ook voor een 
maatregel die na 2 april 2022 is 
aangebracht.  

Helaas is de pot van de Friese Plus 
inmiddels leeg. Je kunt dus geen 
provinciale subsidie meer krijgen voor 
isolatie. Of er een nieuwe regeling komt 
is nog niet bekend. 
 
Meer weten over de 
Stimuleringsregeling?  
Er zijn soms praktische vragen waarom 
mensen hun Stimuleringsbijdrage van 
€2.000,- nog niet hebben aangevraagd. 
Hoe moet ik het aanvragen? Is het veel 
werk? Waar kan ik het voor gebruiken? 
Vragen die de Commissie Aanvraag 
Stimuleringsbijdrage (CAS) graag 
beantwoordt. 
Mochten jullie het interessant vinden, 
dan komt iemand van de CAS graag 
een keertje langs tijdens een 
buurtavond of een avondje met een 
(vrienden)groep. In een uurtje praten wij 
jullie bij en hopelijk weet iedereen na 
afloop hoe ze op een slimme manier 
van de € 2.000,- gebruik kunnen maken. 
Wil jij de CAS op een groepsavond? 
Laat het weten via besparen@wen.frl 
Voor algemene info kun je bellen met 
Frans Pool, 06 57584354. 

 
 
 

Open huis en feestavond Swingel 
 
22 oktober willen we de opening van de Swingel groots 
vieren. Overdag organiseren we een open huis waar 
eenieder het verbouwde dorpshuis met cafetaria functie kan 
bewonderen. Er zullen allerlei activiteiten te doen zijn voor jong en oud in samenwerking 
met gebruikers van de Swingel.  
 
's Avonds is er een groots feest met lokale muzikanten. Voor de kinderen en jonge jeugd 
is er het eerste half uur een open podium. Kun je musiceren en/of zingen en wil je 
meedoen, meld je aan bij Marco Tadema, dit kan via de mail m.tadema@funkyfeeling.nl  
Vanaf half negen kunnen de voetjes van de vloer met artiesten uit Wijnjewoude. Een 
gelegenheidsband en soloartiesten zullen deze avond tot een succes maken! Wil jij ook 
meedoen met de band of solo en hebben we jou gemist, neem gerust contact op met 
Marco. Graag eindigen we met een afterparty onder begeleiding van een DJ.  
 
Reserveer alvast deze datum in jouw agenda. Binnenkort meer details! 
Muzikale groeten vanuit de Swingel  
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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 

 
 
 
 
Voor deze maand werd nog iemand gezocht om een stukje te schrijven 
voor deze rubriek, een mooie gelegenheid voor mij om me voor te stellen 
als nieuw redactielid van de Bân en wat over mezelf te vertellen. 
 
Mijn naam is Halbo Oosterhof en woon samen met Ypie en onze twee kinderen Luuk en 
Daniel aan de Wolverlei sinds 2005, hiervoor hebben we gewoond in de Noormanstrjitte. 
 
In het dagelijks leven ben ik als uitvoerder werkzaam bij Delfsma bouw&ontwikkeling 
een onderdeel van Betsema bouwgroep. Het bedrijf is op veel vlakken actief in de bouw 
en door heel het land, ik zelf zit vooral in de particuliere sector in het noorden en ben 
momenteel bezig met projecten in Steenwijk, Emmeloord, Warga en Lemmer. 
 
In mijn vrije tijd ben ik vaak aan het klussen of ben ik bezig in de tuin. Ik mag ook graag 
even kijken bij sc Heerenveen en ODV natuurlijk, waar Luuk en Daniel spelen. 
Zelf heb ik ook jaren gevoetbald maar heb dit inmiddels verruild voor biljarten en dat 
bevalt ook prima. Momenteel ligt dit helaas even stil in verband met de verbouwing van 
de Swingel maar waarschijnlijk kunnen we in het najaar weer los. 
 
Dit was een kleine indruk van mij en mijn bezigheden en breng nu de pen voor een 
stukje voor volgende maand naar buurman Koen. 
 

Klaverjassen in Gebouw De Driehoek!!! 
 
Nu de vakantie weer voorbij is, starten we weer met klaverjassen! 
 
Vanwege de tijdelijke sluiting van De Swingel, zullen wij de komende tijd 
klaverjassen in Gebouw De Driehoek. 
 
Volgende datums: 
8 en 22 september. 
6 en 20 oktober. 
3 november. 
 
De inleg is € 1,50. 
Aanvang 13:30 uur. 

Bij verhindering graag afmelden. 
 
Jelle Bergsma 
0516-481007 
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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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Hynstedei 2022 groot succes 
 

Op 2 juli was het dan eindelijk weer zover, het 
tuigpaardenconcours Hynstedei in Wijnjewoude. 
Het was een stralend mooie dag met vele 
prachtige combinaties. Verschillende rijders 
streden samen met hun paard om de beste titel. 
In totaal zijn er 17 rubrieken verreden met friezen 
en tuigpaarden.  
 
De dag werd afgesloten met een prachtige 
rubriek met authentieke boerenwagens. Mede 
dankzij het enthousiaste publiek konden de 
paarden en hun rijders het beste van zichzelf 
laten zien. Dankzij de sponsoren is deze dag 
mogelijk gemaakt. Deze willen wij graag bedanken.     foto Wilma Bosch 
 
Graag zien wij u volgend jaar weer. 

      
Update speeltuinwerkgroep Wijnjewoude 

 
Afgelopen periode hebben we de speeltuinen aan de Noormanstrjitte en de Gentiaan 
gerealiseerd en daar zien we regelmatig kinderen spelen! Het is nu wat stiller door de 
zomervakantie en de hogere temperaturen maar we hebben achter de schermen niet stil 
gezeten.  
Nog steeds zijn we druk met het aanschrijven van fondsen voor bijdragen om ons 
laatste project van de speeltuin aan de Loksleane/ Bremerheide ook te realiseren. De 
plannen liggen klaar, nu de uitwerking nog!  
Verder hebben we goed nieuws want ook de speeltuin aan de Te Nijenhuiswei wordt 
geplaatst. De planning is in week 36 en 37! Dus we hopen dat ook daar binnenkort 
gespeeld kan worden!  
Houd de Bȃn in de gaten want we willen natuurlijk graag, zodra het kan een 
openingsfeestje vieren van de speeltuinen. Verder kijken we naar de toekomst of er ook 
dorpsbreed met alle speeltuinen van Wijnjewoude een commissie kan worden gevormd 
om zo het beheer en de veiligheid goed te kunnen waarborgen. 



10

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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Gezellige middag Zonnebloem               
Ureterp e.o. 

Wanneer: donderdag 27 oktober 2022 
Aanvang: 14.00  – ca. 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur) 
Waar:  MFC de Wier te Ureterp 
Kosten: € 10,- p.p. 
 
Donderdag 27 oktober wordt van 14.00 tot ca.16.30 uur door de Zonnebloem afd. 
Ureterp e.o. een feestmiddag georganiseerd in MFC de Wier te Ureterp. 

Leedliedzjee neemt de gasten van de Zonnebloem mee op een muzikale reis.  
Deze reis gaat door de tijd met muziek voor jong, oud en ouder. Muziek van toen en nu 
op een speelse, vrolijke manier belicht onder het genot van een hapje en een drankje.  

De totale kosten voor deze middag bedragen € 10,00 p.p.  
 
Indien eigen vervoer niet mogelijk is, kunt u door onze 
vrijwilligers worden opgehaald en weer thuis gebracht. 
 
Wilt u dit niet missen? Geef u dan snel op!! 
 
U kunt zich vóór 7 oktober 2022 opgeven bij Zwaantje v.d. Wal 
tel. 0516-481667 of Anke Posthumus tel. 0516-481635. 
 
 
Namens het bestuur van de Zonnebloem, afd. Ureterp e.o, 
Irma Weening 
 

Noteer ook alvast 24 november 2022 in uw agenda. De Zonnebloem Ureterp e.o. heeft 
dan weer een leuk uitje georganiseerd voor u naar de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest. 
Verdere informatie volgt te zijner tijd. 

 
Hulp gezocht bij activiteiten  

Veilig Verkeer Nederland  
 

In en rondom Wijnjewoude organiseren wij als vrijwilligers van de lokale afdeling Veilig 
Verkeer Nederland verschillende activiteiten. Denk hierbij aan voorlichting op scholen 
over de veilige fiets, fietskeuringen en helpen bij het jaarlijkse Verkeersexamen in 
Ureterp. Wij zijn op zoek naar versterking van ons lokaal vrijwilligersteam. Dit najaar 
gaan we bijvoorbeeld fietsen van kinderen controleren, zodat ze in de donkere dagen 
weer veilig op pad kunnen gaan. Lijkt het je leuk om je af en toe aan te sluiten bij een 
activiteit voor verkeersveiligheid in de buurt?  
 
Stuur een mailtje naar Sanne via steunpuntnoord@vvn.nl.  
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     Help ons mensen helpen  
     die het nu niet meer redden 
 
De huidige economische situatie brengt steeds meer mensen naar de Voedselbank. 
Mensen die het nodig hebben, helpen wij graag door hen wekelijks voor ca € 50,- aan 
voedsel te verstrekken. Inmiddels zijn ca 200 personen en meer dan 100 schoolgaande 
kinderen klant bij de Voedselbank. 
 
Tegelijkertijd is er steeds minder voedsel beschikbaar; winkeliers en producenten 
optimaliseerden hun productie en logistiek.  
 
Meer klanten en minder voedsel gaan niet samen. Daarom moet de Voedselbank 
wekelijks gezond voedsel bijkopen. 
 
Helpt u ons ervoor te zorgen dat mensen die het niet meer redden toch voldoende en 
gezond kunnen eten?  
Alvast bedankt! 
 
U kunt uw gift overmaken op bankrekening 
NL39 RABO 0101 7159 78 
t.n.v. Voedselbank Opsterland  
Of maak gebruik van de QR-code hiernaast 
 
 
Kunt ook u ook de eindjes niet meer aan elkaar weten te 
knopen? Meld u dan aan bij de Voedselbank. Samen kijken we dan op welke manier 
we u kunnen helpen. 
Aanmelden bij de Voedselbank is geen schande, want het kan iedereen overkomen! 
Bel met 06 1059 6926 of stuur een e-mail naar aanmelding@voedselbankopsterland.nl 
en wij nemen discreet contact met u op. 
 

Kaartspelen ODV-kantine 
 
Zoals eerder vermeld willen we graag het klaverjassen weer opstarten. Dat zal 
plaatsvinden op onderstaande data en de locatie is in de ODV-kantine. Aanvang 20:00 
uur 
Vrijdag 16 september 
Vrijdag 21 oktober 
 
Ook het schutjassen zal weer plaatsvinden, al zal de opkomst wel omhoog moeten. Ook 
dit is in de ODV-kantine om 20:00 en is op onderstaande data: 
Vrijdag 7 oktober 
Vrijdag 4 november 
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Fietsvierdaagse 5 t/m 8 juli 
De eerste avond gingen er ruim 80 fietsers van start. 
Het weer was prachtig, de route heel mooi, al met al 
een prachtige fietstocht. Onderweg een stempelpost 
met een versnapering dat varieerde van appel tot 
minimars.  
 
 
 
 
 
 
 
De tweede avond werkten de weergoden tegen. De buienradar gaf aan dat het niet om 
één bui ging, maar dat het door bleef regenen. De opkomst was aanzienlijk minder maar 
vele fietsers trotseerden de regen. De derde avond was het droog, maar best wel koud. 
Maar dit is op te lossen door een wat warmere jas aan te trekken. De vierde avond was 
super. Iedereen verscheen weer aan de start, het was heerlijk weer en totaal hebben er 
meer dan 100 fietsers meegedaan aan de fietsvierdaagse. Op vrijdagavond zat het 
terras vol en kwam de Stripe weer langs met overheerlijke bitterballen die er na een 
fietstocht van circa 30 km zeker ingaan. Dank aan de Stripe.  
 

Foto’s: VVV 
 
 
 
 
 
 
 
Rommelmarkten  
Er zijn nog twee rommelmarkten te gaan 
voor dit zomerseizoen.  
7 september van 14.00 – 18.00 uur 
5 oktober van 14.00 – 18.00 uur 
 

 
Nieuws van de handwerkclub van het Wâldhûs 

 
Nu de zomer alweer bijna voorbij is willen we onze breinaalden en haaknaalden weer 
tevoorschijn halen om in september weer te beginnen met handwerken. 
We beginnen op donderdagochtend 22 september om half tien tot elf uur. We beginnen 
rustig aan met een kop koffie en wat spelletjes en kunnen eerst even bijpraten. 
 
Dit onder leiding van Janke Jongsma en Froukje Pera 



14

IJsberen 
 
Op een warme zomerdag in de eerste week van juni vertrekken om IJsberen te spotten 
lijkt niet aannemelijk maar het kan. Bijna drie jaar later dan het oorspronkelijke boeken 
van dit avontuur ging het toch nog door. Met de boot de Ortelius, waarmee ook 
expedities met onderzoekers van het Noordpoolgebied gedaan worden, voeren we 
vanaf Vlissingen naar Spitsbergen. Met een gestaag gangetje van tien à twaalf knopen, 
ongeveer 20 km per uur, gingen we noordwaarts en dat 12 dagen en nachten lang. 
Hoewel het daglicht steeds langer werd en de nachten korter totdat het niet meer donker 
werd. Mooie lange dagen dus.  
Na het aan boord gaan in de middag van 2 juni werd eerst aan de 110 passagiers het 
vereiste veiligheidsprotocol aangaande zeereizen uitgelegd en eventuele vluchtroute 
aangegeven. Compleet met felle oranje reddingsvesten getooid stond de hele club bij de 
reddingsboten. Een kleurrijke vertoning welke hopelijk niet in de praktijk uitgevoerd hoeft 
te worden. 
 
Via de Westerschelde varen we naar de 
Noordzee en na het afzetten van de 
loods koersen we de vrijheid tegemoet, 
gebonden op een schip, dat wel. Rechts 
zien we het strand langzaam kleiner 
worden en links verschijnen de 
windmolens in groten getale. Met de 
windmolens en het drukke 
scheepvaartverkeer lijkt Nederland toch 
nog wel een welvarend land te zijn.  
Na de eerste nacht aan boord was het 
al duidelijk dat we met een zeer 
gastvrije bemanning de komende 20 
dagen opgescheept waren. 47 mensen 
die ervoor zorgen dat het reilen en 
zeilen van zo’n schip, bijna vlekkeloos 
verloopt. 
Elke morgen een uitgebreid ontbijtbuffet. 
Rond de klok van twaalf uur lunchbuffet, 
zowel warm als koud en elke avond een 
driegangendiner, met keuze uit vier 
varianten. Een hele organisatie om dit 
alles voor bijna een maand aan boord te 
hebben. Het gevaar om door dat vele en 
lekkere eten flink wat kilo’s aan gewicht 
te zijn toegenomen na 20 dagen, viel 
best mee. Elk rondje dat je over het dek 
van het 89 meter lange en 14,5 meter 
brede schip liep was ongeveer 180 
meter. Deed je dat tien keer dan was 
dat al bijna twee kilometer en niemand 
hield je tegen om het vaker te doen. 
Daarbij geteld het vele traplopen die de 

zes dekken met elkaar verbond. Werken 
aan conditie dus geen gebrek. 
Na een dag en nacht varen was het 
lekker rustig op zee. Geen andere 
schepen, windmolens en boorplatforms 
meer in zicht. Alleen van alle kanten 
water en nog eens water. Zeevogels die 
het schip soms volgden waren welkome 
gasten want er waren vele vogelaars 
onder de passagiers. Ook de 
reisbegeleiders waren hierop gericht en 
zo was er altijd wel wat te beleven aan 
boord en werd de soms zeer 
professionele fotoapparatuur in stelling 
gebracht. Jan van Genten, 
Drieteenmeeuwen en Noorse 
stormvogels kwamen het meeste voor. 

Een hoogtepunt was dat er op dag drie, 
er een voor iedereen vreemde vogel 
boven het schip cirkelde. De 
fototoestellen ratelden aan een stuk 
door. Of het door al deze aandacht 
kwam is een gissing maar het beestje 
lag plotseling hulpeloos op het dek. De 
vogelkenners wisten hiermee goed om 
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te gaan en vingen de vogel en wisten 
binnen no time de naam. Het was een 
Stekelstaartgierzwaluw die in Japan 
en verder in Zuid Aziatische landen 
voorkomt. Het beestje werd voorzichtig 
weer losgelaten en kon zijn zwerftocht 
over de wereldzeeën voortzetten. 
Zonder hulp had deze vogel niet weer 
op kunnen stijgen en was reddeloos 
verloren geweest. Het schijnt dat deze 
soort altijd in de lucht is en zelfs 
vliegend slaapt. Alleen wanneer ze 
broeden zijn ze aan land. Waarschijnlijk 
doen ze dat op steile rotsen en laten 
zich vallen om weer het luchtruim te 
kiezen. 
 
Op dag vier, Pinksterzondag, is er vroeg 
in de morgen land in zicht. Fair Isle één 
van de Shetland eilandengroep welke 
bekend staat als vogeleiland. Met de 
rubberboten, Zodiacs, worden we aan 
land gebracht. Een tochtje van een 
halve kilometer vanaf de voor anker 
liggende Ortelius. Weer even vaste 
grond onder de voeten was wel 
aangenaam. 
 
Het eiland was naast de vogels ook een 
waar wandelparadijs. Wel rotsachtig en 
kaal met heel veel vogels die overal 
tegen de rotsen hun nesten hadden. De 
kleurrijke en clownesk aandoende 
Papegaaiduikers waren ver in de 
meerderheid en bovendien helemaal 
niet schuw. Vele plaatjes en filmpjes zijn 
van hen geschoten. Mooie bloemen-
weiden en een groot aantal schapen in 
de met vele muurtjes omgeven 
weilanden waren hier. Zelfs de Grutto, 
Strânljip en Kievit kon je zien en horen. 
Om te wonen toch wel erg ver en 
afgelegen. De geboren en getogen 
bewoners zullen hier vast geen 
probleem mee hebben. 
In de namiddag werd iedereen weer 
naar de Ortelius gevaren en de ankers 
gelicht en de tocht naar het noorden 
voortgezet. Nog maar kort op open zee 
werden er Witsnuitdolfijnen ontdekt. Een 

mooi schouwspel deze acrobaten in het 
water te zien. Om er een mooi plaatje 
van te schieten is bijna onmogelijk. 
Er volgen weer twee dagen op volle zee 
om de volgende landingsplaats te 
bereiken. Tweemaal per dag was er een 
lezing van ongeveer drie kwartier door 
verschillende deskundigen die je kon 
bezoeken. Er werd informatie verstrekt 
over het noordpoolgebied en de 
verschillende dieren die er voorkomen. 
Mooi om mee te maken en het gaf ook 
wat structuur aan het leven op een 
schip. Dat was echt niet saai want er 
gebeurde altijd wel wat en vaak 
onverwacht. Een melding van Orka’s in 
zicht en het werd druk aan dek. 
Bovendien duurde het daglicht steeds 
langer en werd het ook steeds frisser. 
De cadeau gekregen muts bij aanvang 
van de reis moest opgezet worden en 
een dag later was daarover een 
capuchon ook geen overbodige luxe 
meer. Een koude stevige wind en de 
moffen moesten aan. Ook was er meer 
deining van het schip als gevolg van 
een storm die noordelijker aan ons 
voorbijtrok. Het was een mooie 
gewaarwording hoe iedereen aan boord 
een beetje onzeker over, vooral het dek 
zwabberde en in de gangen steun zocht 
van de leuning. Je stapte over de voet 
zonder dat je dat zelf wilde. En dit alles 
nog zonder dat je in de bar iets aan 
Bacchus had geofferd. Overigens sliep 
het prima met een beetje deining. 
Dinsdag 7 juni voeren we over de 
poolcirkel midden op de Atlantishe 
Oceaan en werd er milieuvriendelijk 
vuurwerk afgestoken en champagne 
geschonken. De Noordpool is dan nog 
1500 km verder.’ 
 
De volgende ochtend was het prachtig, 
zonnig weer en was er weer land in 
zicht. Het vulkaaneiland Jan Mayen, 
genoemd naar een Nederlandse 
ontdekkingsreiziger, onbewoond met 
alleen een Noors militair meteorologisch 
meetstation. Een grote vulkaan de 
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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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Beerenberg genaamd rijst vanuit de zee 
en ligt in het zonlicht te pronken bedekt 
met sneeuw en ijs. Zelfs de kapitein van 
het schip had het zo mooi nog nooit 
meegemaakt. Hier zouden we aan land 
gaan maar nadat een paar verkenners 
met de Zodiacs de noodzakelijke 
voorbereiding troffen werd de landing 
afgeblazen. De zee was nog te 
onstuimig om zonder ongelukken met 
ons als onervaren passagiers de 
overtocht van een kilometer te wagen. 
Als pleister op de wond voer het schip 
nu langzaam langs het 55 kilometer 
langgerekte eiland en konden we 
genieten van mooie uitzichten op vele 
van de 22 gletsjers die de 2277 meter 
hoge slapende vulkaan de Beerenberg 
telt. 
Net weer in volle zee en er werden 
Bultrugwalvissen gespot, de fonteintjes 
die ze uitblazen wanneer ze boven 
water komen verraden hen en het schip 
koerst er op af. Je ziet echter maar een 
klein deel van deze kolossen. De rug 
wat vinnen en de grote staart maakt het 
toch bijzonder dat je zo dicht bij deze 
bijzondere dieren bent. Als tegenhanger 
kwamen op hetzelfde moment een 
Bontbekplevier en een Bonte 
strandloper, twee kleine vogeltjes, 
uitrusten op ons schip en voeren een 
eind mee. 

Op weg naar het Groenlandse pakijs 
werden opnieuw Orka’s gezien en een 
andere soort de Butskop vinvissen. Nog 
meer opwinding veroorzaakte het 
signaleren van een Blauwe vinvis die 
niet vaak gezien wordt en wel 25 meter 
lang kan worden. 

We bereiken het pakijs van grote 
schotsen en mooie ijssculpturen. Een 
prachtige gewaarwording met steeds 
veranderende lichtinvallen door zon en 
wolken. En dat 24 uur lang want de zon 
gaat hier rond deze tijd niet onder. Vele 
soorten grijs bepalen de horizon rondom 
het schip.  
 
Op de schotsen rusten enkele van de 
vijf soorten zeerobben die hier 
voorkomen en vaak prooi worden van 
IJsberen. Nog meer verrassingen waren 
een paartje Ivoormeeuwen die op een 
ijsschots vlak voor het schip landen en 
nogal zeldzaam zijn. Twee Grote 
Burgemeesters ook een meeuwensoort 
hielden hen gezelschap. 
Vanaf het Groenlandse pakijs koerst het 
schip nu richting het einddoel 
Spitsbergen, wat na anderhalve dag 
bereikt wordt. Zo nu en dan meldingen 
dat er Robben, Orka’s en andere 
soorten Walvissen in zicht zijn en steeds 
worden weer vele foto’s en filmpjes 
gemaakt. Net als bij het eiland Jan 
Mayen ook hier door dezelfde 
ontdekkingsreizigers en walvisvaarders 
een Nederlandse naamgeving. Eigenlijk 
simpel, zij zagen spitse bergen voor zich 
uit zee opdoemen en noemden het 
Spitsbergen. Later toen het een 
soevereine status verkreeg onder 
Noorse invloed kreeg het als officiële 
naam, Svalbard, wat koude kust 
betekent.  
We gaan aan land met de Zodiacs op 
een gebied dat Poolepynten heet. Hier 
is een kolonie van een veertigtal 
Walrussen die op het strand liggen en 
op een rustige manier vrij dicht 
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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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benaderd kunnen worden. Grote logge 
lichamen hebben ze en op het land 
bewegen ze zich zeer moeizaam. Hun 
erg vervaarlijk uitziende slagtanden 
staan in schril contrast met hun mooie 
er zo goedmoedig uitziende snuit en 
ogen. Wonderbaarlijk prachtige 
schepsels.  
Het strand lag bezaaid met 
boomstammen die er volgens 
onderzoekers wel 10.000 jaar hebben 
gelegen en nog voor de ijstijd hier 
aangespoeld zijn uit Siberië. Ooit was 
het hier ook met sneeuw en ijs bedekt 
dat gesmolten is. Ver daarvoor was het 
Noordpoolgebied hier dus open zee, 
anders hadden deze stammen hier nooit 
aan kunnen aanspoelen. 
Naast de Walrussen waren hier ook 
Rendieren welke wat kleiner van stuk 
waren dan hun soortgenoten van het 
Scandinavische vaste land. Onze 

begeleidende gidsen waren bewapend 
met een geweer om voorbereid te zijn 
op een op dit moment ongewenste 
ontmoeting met een IJsbeer. De kans 
daarop was klein, maar er gelden 
voorschriften. Terug van het Walrus-
bezoek gingen we na een paar uur 
varen weer in de Zodiacs om langs de 
kust en monding van een gletsjer te 
varen. Hier waren verschillende 
vogelsoorten welke ook dicht benaderd 
konden worden. De Eidereend, Alken en 
Zeekoeten waren er volop met als 
hoogtepunt de niet veel voorkomende 
Koningseider. De mannetjes getooid 
met een schitterend verenpak stalen de 
show. 

De tocht kreeg nog een groter succes 
want voor de grote muur van ijs van de 
gletsjer dwaalde een IJsbeer rond. Wel 
van een behoorlijke afstand maar met 
een telelens kon je de koning van het ijs 
heel goed bewonderen. Een smetje was 
wel bij nader inzien dat deze beer een 
halsband droeg. Waarschijnlijk met 
zenders en metingen voor onderzoek 
van wetenschappers. De pure natuur is 
er dan een beetje vanaf. 
Het was vooral voor een honderdtal 
medereizigers een bonus dat zij een 
IJsbeer hadden gezien want de 
volgende dag zat voor hen de zeereis 
van Vlissingen naar Spitsbergen er op. 
 
Na een nacht varen meerden we in de 
vroege morgen van zondag 12 juni aan 
in de hoofdplaats van Spitsbergen, 
Longyearbyen. Een naam afgeleid van 
een Amerikaan die er ooit een kolenmijn 
begon, welke niet meer in gebruik is en 
waarvan de restanten nog aan 
vervlogen tijden herinneren. 
Honderd passagiers vertrokken na het 
ontbijt en in de loop van de dag kwamen 
er honderd nieuwe voor in de plaats. 
Het werd nu een meer internationaal 
gezelschap. Met nog negen andere 
reizigers, die ook de week, speciaal om 
IJsberen te spotten, geboekt hadden, 
was er tijd om de hoofdplaats van 
Spitsbergen te verkennen totdat de boot 
tegen de avond vertrok. 
Geen warme plek om te wonen met 
meestal een vrij stevige wind en alles 
deed een beetje rommelig aan. Overal 
verspreid tussen huizen en gebouwen 
en op stukjes land stonden 
sneeuwscooters geparkeerd. Zelden 
afgedekt stonden de robuuste motoren 
daar in weer en wind op de sneeuw te 
wachten want nu kon je er niks mee. 
Een enkele Poolvos verschool zich 
tussen de machines en ook hier 
graasden groepjes Rendieren op het 
mossige terrein. 
Net buiten de bebouwing broeden 
Eidereenden en Ganzen langs de weg 
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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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evenals de Kleine Jager, een 
meeuwensoort, welke fanatiek hun 
territorium verdedigden en je hun 
klauwen op je capuchon voelde. Apart 
deel van de wereld, nu wordt het niet 
donker in de nacht en er is een periode 
in de winter dat het overdag niet licht 
wordt. 
 
Met de nieuwe passagiers was er ook 
een nieuwe expeditieleider aan boord 
gekomen. Een echte IJsbeerdeskundige 
die zelfs een boek geschreven heeft 
over het doen en laten van deze tot de 
verbeelding sprekende dieren. In 
vergelijking met de vorige was deze 
minder in het verstrekken van 
informatie. Een geplande landing met de 
Zodiacs ging om voor ons onbekende 
redenen niet door. Na een nacht en 
halve dag varen kwamen we weer bij 
het pakijs aan dat hier veel dikker was 
dan bij het vorige Groenlandse. Langs 
en door schotsen van meer dan een 
halve meter dik sneeuw en ijs voer het 
schip in een langzaam tempo rond op 
zoek naar IJsberen. Schotsen in vele 
vormen en maten en met vaak blauwe 
kleuren zorgden wel voor een mooi 
schouwspel. Nog een dag varen en in 
de nacht zelfs stilliggen maakte zelfs dat 
er wat gemor onder de passagiers 
uitbrak. Hier zijn geen IJsberen we 
moeten verder hoorde je in de 
wandelgangen. Zelfs onze 
expeditieleider ijsbeerde vaak op het 
bovendek turend door zijn verrekijker. 
De volgende dag donderdag 16 juni 
werd er verder gevaren. Er woei een 
koude gure wind. Na een paar uur varen 

en een x aantal knopen verder was er 
rond twaalf uur in de middag de 
verlossing. Een korte tijd zag je een 
IJsbeer, beerin met jong op de schotsen 
die aten van een prooi. Zij werden 
verjaagd door een IJsbeer beer welke 
we geruime tijd konden fotograferen en 
filmen. Op slag was de kou vergeten en 
de stemming op het schip bijna 
uitgelaten. Hij liet zich van alle kanten 
goed bekijken en liep en zwom zo nu en 
dan en stond zelf rechtop, zo, van hier 
ben ik. En bovendien geen spoor van 
een halsband, puur natuur. 

 

Vrijdag de 17de was er een Zodiac tocht 
langs een hoog rif waarop heel veel 
Zeekoeten en Alken nestelden samen 
met Grote Burgemeesters en 
Drieteenmeeuwen. Onder aan de rotsen 
deed een halfvolwassen IJsbeer zich 
tegoed aan uit de nesten gevallen 
eieren en jonge vogels. Ook deze beer 
liet zich prachtig zien onder het 
onophoudelijk gekrijs van de bijna 
ontelbare vogels. 

 
 
De tweede Zodiac tocht op dezelfde dag 
bracht ons aan land voor een wandeling 
over de toendra met mooie vergezichten 
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en waar Rendieren op het mossige 
groen weiden en ook het gebied was 
waar Sneeuwhoenders broeden. Een 
mooie tocht met als afsluiter een BBQ 
aan boord van de Ortelius. 
 
In de vroege morgen van zaterdag een 
melding van drie walvissen, Bleu 
Wheels (Blauwe Vinvissen) het grootste 
zeedier soort ter wereld. Je ziet echter 
maar een klein deel, wat vinnen, rug en 
staart. Ze stoten een fontein aan adem 
uit en dan verdwijnen ze weer een 
minuut of acht onder water. Toch een 
spectaculair gezicht. 
In de middag nog een landing op de 
plek waar ooit Willem Barendz voet aan 
land zette bij zijn tocht om een 
noordelijke doorreis naar Azië te 
ontdekken en hier schipbreuk leed. In 
deze omgeving bouwden ze hun 

overleving hut “het behouden huys” 
waar ze uiteindelijk het loodje legden. Er 
was nog zo’n oude nederzetting maar of 
dat dezelfde is van toen bleef een 
vraagteken. 
Het was een prachtige omgeving met 
mooie vergezichten rondom op de 
spitse bergen overdekt met sneeuw en 
ijs. 
Zondag werd de steven gewend en ging 
het richting zuidwaarts, weg van de rand 
van het pakijs dat nog wel 800 kilometer 
ver reikte tot aan de Noordpool toe. Er is 
storm op komst zegt men en na nog een 
Zodiac tocht naar de kolonie Walrussen 
wordt koers gezet naar Longyearbyen 
waar we maandagmorgen 20 juni 
aankomen en het IJsberen avontuur 
erop zit en er mooie herinneringen 
blijven hangen.  

  
Durk                                                                                                                              
 
 
 

Running Diner in Wijnjewoude! 
 

Op zondag 6 november organiseren Kom Erbij en Bloeizone Wijnjewoude een Running 
Diner. Een Running Diner 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. We zijn al met een kleine 
groep enthousiaste mensen bij elkaar geweest, hebben plannen gemaakt en zijn blij met 
de jongeren die ons helpen! 
In deze Bân staat een opgaveformulier. Als je mee wilt doen, op welke manier dan ook, 
als gast of als kok, geef je op!  
In de Bân van oktober komen we hierop terug met informatie over het inleveren van het 
formulier. Intussen gaan wij verder met de voorbereidingen van deze leuke actie en 
hopelijk zien we jullie op 6 november!  
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Opgaveformulier (vanaf 16 jaar) 
1. Ik geef me op voor het Running Diner (maximaal 2 personen per formulier) 
Naam 1: 
……………………………………………………………………………………………….  
Naam 2: 
……………………………………………………………………………………………….  
Kinderen 0 - 12 jaar 
(aantal)……………………………………………………………………………………………
……. 
Kinderen 12 - 16 jaar 
(aantal)……………………….……………………………………………………………………
…… 
Adres: 
…………………………………………………………………………………………………. 
Postcode en 
plaats:………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer/mobielnummer………………………………………………………………
……  
Email: 
………………………………………………………………………………………………….  
Bij opgave 2 personen:   

o Wij willen samen worden ingedeeld 
o Deel ons maar afzonderlijk in 

  2. Ik geef me op als: 
o Gast (ga verder bij 5) 
o Kok (ga verder bij 3) 
o Gast en kok (ga verder bij 3) 

3. U wilt koken, wat wilt u doen (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
o Voorgerecht 
o Hoofdgerecht 
o Zowel voor- en hoofdgerecht 
o Nagerecht (moet naar de Swingel worden gebracht) 

4. Ik heb plaats voor………gasten aan tafel 
 
5. Vervoer 

o Ik wil graag met iemand meerijden 
o Ik wil eventueel mensen rijden 

6. Eventuele opmerkingen  
o (bv dieet wensen)………………………………………………………………………… 

7. Ik wil wel/geen vergoeding van € 10,-  
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Nieuws van de Swingel 
 
Bouwen is een ingewikkeld proces, waar het ene weer afhankelijk is van het ander. Dat 
zien we nu ook in de Swingel. Langzamerhand, maar zeker, zien we een dorpshuis 
tevoorschijn komen wat weer helemaal voldoet aan de eisen van vandaag de dag. Onze 
Swingel wordt naast heel mooi ook duurzaam en energie-optimaal. Daar werkt een 
aantal bedrijven, maar ook een aantal vrijwilligers heel hard aan mee. Voor de Swingel 
zijn vrijwilligers als eten en drinken. Je krijgt er een heel goed gevoel van en ze worden 
nooit genoeg gewaardeerd. Daarom alvast van deze plaats een welgemeend dankjewel. 
Wie ook een dankjewel moet hebben is Franke van der Lei als vertegenwoordiger van 
Verkley. Om niet stelde Verkley twee grote containers beschikbaar aan de Swingel om 
tijdelijk het “huisraad” in op te slaan. 
 
Vorige keer beschreef ik het schrikeffect 
toen bleek dat de vloer van de Swingel 
vervangen moest worden. We zijn nu 96 
kub zand, 230 kub schuimbeton en 
2900 meter slang voor de 
vloerverwarming verder. Inmiddels ligt 
de afwerkvloer erin. Op korte termijn 
kan de gietvloer en de pvc-vloer worden 
gelegd. Dan kunnen we weer gaan 
opbouwen en inrichten. 
Voor het opbouwen en inrichten zijn 
vrijwilligers ook zeer welkom. Wie wil 
kan zich bij mij melden (06-21544609). 
 
Ook krijgen we een geweldig mooie 
keuken waar we niet alleen lekkere 
maaltijden kunnen bereiden, doch waar 
vanaf oktober, ook een cafetariafunctie 
aan is toegevoegd. U kunt zowel binnen 
als buiten eten of afhalen. Let op de 
volgende Bân, waarin u het volledige 
assortiment aantreft van de 
Swingelcafetaria. 
 
Toekomstperspectief 
Bij de huidige bouwactiviteiten hebben 
we ons, wat duurzaamheids-
investeringen betreft, voornamelijk laten 
leiden door maatschappelijke 
ontwikkelingen en onze eigen 
portemonnee. Actueel is nu een gierend 
hoge gasprijs, zodanig dat zonder onze 

duurzaamheidsinvesteringen de Swingel 
financieel in exploitatieproblemen zou 
zijn gekomen. Dit is voor ons reden om 
op korte termijn nog nadere stappen te 
zetten. 
Fase 2 bestaat uit het isoleren van het 
dak van de Swingel en het plaatsen van 
zonnepanelen. 
Fase 3 zal eruit bestaan dat de 
sportaccommodatie van het gas af kan, 
maximaal geïsoleerd wordt en ook wordt 
voorzien van zonnepanelen. 
 
Voor zowel fase 2 als fase 3 zijn we 
druk op zoek naar financiering om de 
plannen te kunnen realiseren. 
 
Een aantal activiteiten in de Swingel 
gaan gewoon door, zoals fitness en het 
ter beschikbaar stellen van 
vergaderruimtes. 
Rond 1 oktober verwachten/hopen wij 
dat ook de grote zaal, de bar en de 
keuken weer functioneren. 
 
Save de date! Op zaterdag 22 oktober 
is het één grote feestdag voor alle 
inwoners van Wijnjewoude vanwege de 
grote opening van de Swingel 2.0. Zie 
de voorlopige aankondiging in deze 
Bân. In het oktobernummer van de Bân 
hopen we u verder te informeren. 

 
Alex van der Meer 
Bestuur St. dorpshuis Wijnjewoude 
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Bericht van gemengd koor  
Looft den Heer Wijnjewoude 

 
Laten we samen “Iets nieuws beginnen” 
Dat is de titel van onze nieuwe inspiratie, ontstaan tijdens de twee jaar durende 
coronapauze.  
Het plezier van samen zingen, wat hebben we het gemist! Met groot enthousiasme zijn 
we aan een ververst repertoire en aan nieuwe plannen begonnen. En dat willen we 
graag delen met iedereen die zin heeft om ook een tijdje te genieten van het samen 
zingen in een koor. 
 
Het plan is om vanaf januari 2023 een zelf samengesteld project uit te voeren in 
verschillende kerken in de regio. Een project waarbij zowel muzikanten als zangers als 
gast welkom zijn.  
Zo willen we graag “Iets nieuws beginnen” in de vorm van een soort dienst waarin met 
muziek en woorden de problemen van deze tijd in verband worden gebracht met 
Bijbelse woorden. 
 
Heb je ook zin om mee te doen? We zijn van plan het geheel in ca 6 repetities in 
oktober/november en begin januari voor te bereiden. In de Bân van oktober kunnen we 
concretere informatie geven. 
Wil je je alvast opgeven? Dat kan bij Betty Engelsma, tel.: 06 437 44 124. 
 
 
Feitje: In 2020 bestond ons koor maar liefst 100 jaar en we zijn nog altijd springlevend.  
In tegenstelling tot veel andere koren die noodgedwongen moesten stoppen, mochten 
wij maar liefst 4 nieuwe leden verwelkomen. 
 
 
 

Vrienden van de Swingel 
 

Dankzij de Vrienden van de Swingel hebben wij draagkracht en, niet onbelangrijk, een 
fijne jaarlijkse financiële bijdrage voor de activiteiten van de Swingel. Wij mochten dit 
jaar weer een aantal nieuwe vrienden bijschrijven. Zoals eerder al is aangekondigd is de 
minimale bijdrage verhoogt van € 5,- naar €7,50. In de maand september zullen de 
jaarlijkse bijdragen worden geïncasseerd. 
De bijdrage 2022 van onze vrienden zal worden besteed aan de inrichting van de 
keuken. Alvast onze dank! 
 
Bestuur St. dorpshuis Wijnjewoude 
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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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Fitness in de Swingel 
 
Omtrent fitness in de Swingel bestaat nog steeds veel enthousiasme. Nog steeds 
registreren wij nieuwe aanmeldingen. Inmiddels is er sprake van meer dan 100 
deelnemers. 
De bouwactiviteiten in de Swingel hebben vast voor verstoring gezorgd, hoewel we 
geen klachten ontvingen. Excuus daarvoor. 
Wat ook jammer is, is dat de airco een langere periode niet gedaan heeft wat hij moest 
doen, namelijk voldoende koelen. Voor dit defect is te weinig aandacht geweest. 
Jammer. We hebben opdracht gegeven dit euvel zo snel mogelijk te verhelpen. 
We hebben wat nieuwe zaken op de rol staan. De range gewichten in het krachthonk zal 
worden uitgebreid. Daarnaast zal geprobeerd worden VR-brillen te introduceren in de 
fitnessruimte. Door spelprogramma’s op de VR-bril uit te voeren ontstaat iets wat men 
“onbewust fitnessen” zou kunnen noemen. U hoort hier meer van. We zullen proberen 
op 22 oktober bij de open dag één en ander te kunnen demonstreren. 
 
Met fysiopraktijk Fitaal zijn afspraken gemaakt dat zij ook gebruik kunnen maken van de 
fitnessruimte ingeval een behandeling dit vraagt. Als Fitaal de fitnessruimte gebruikt, 
kan men even niet terecht voor normaal fitness. 
 
Ik wil afsluiten met een oproep aan eenieder die gaat fitnessen, wel gebruik te maken 
van de reserveringsmogelijkheden die de app biedt. Dit met name om te voorkomen dat 
men een vergeefse reis maakt. 
 
Spullen in de Swingel, blijven in de Swingel! Dat klinkt logisch maar kennelijk niet voor 
iedereen. Bij de fitness is een grote oefenbal verdwenen. Dat is spijtig te constateren. 
Hopelijk is het de eerste en de laatste keer. 
 
Verder zijn wij en alle deelnemers nog steeds zeer ingenomen met de mogelijkheden 
die fitness in de Swingel eenieder heeft te bieden. 
 
Bestuur dorpshuis Wijnjewoude 
 
 

Speelgoed/boeken/kerstmarkt 
 
In samenwerking met de diaconie van de Gereformeerde kerk Wijnjewoude/Hemrik 
organiseren we in november een tweedehands speelgoed/boeken/kerstmarkt. 
Hiervoor hebben we natuurlijk spullen nodig, we willen u vragen dit voor ons te bewaren. 
Graag alleen spullen die heel en compleet zijn. U kunt het dan begin november 
inleveren. 
De markt is in eerste instantie bedoeld voor de minima, ’s middags natuurlijk ook voor 
alle andere dorpsgenoten en belangstellenden. 
Meer informatie volgt. 
 
Elizabeth Offenga 06 - 12512783 
Ypie Dijkstra 06 - 41751708 
Hilde van der Bos 06 - 22949954 
Linda de Boer 06 - 23903711 
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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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Filmhuis Wijnjewoude 

Noteer deze data alvast in uw agenda! De volgende data hebben wij geprikt voor 
filmavonden in dit jaar: 24 september, 29 oktober, 26 november en 17 december 2022. 
 
De data zijn nog wel onder voorbehoud van opening van de Swingel! Wil je op de 
hoogte gehouden worden over de filmvoorstellingen? Meld je dan aan voor de maillijst. 
Wij zorgen dan dat je geïnformeerd wordt over de filmdata, welke films er worden 
gedraaid en hoe je zitplaatsen kunt reserveren. 
 
Opgeven voor de maillijst doe je door een mail te sturen naar 
filmhuiswijnjewoude@gmail.com. Heb je geen mail en wel belangstelling voor het 
filmprogramma, neem dan contact op met Martje Seefat, telefoon 0516 - 481271. 
Dit is een initiatief van Dorpssteunpunt Wijnjewoude met steun van het bestuur van 
MFC de Swingel. 

 
 
 
 

Yoga? Nee, niks voor mij. 
 
Toen ik studeerde leek yoga me helemaal niks, zweverig gedoe. Maar doordat ik al 
jaren last had van hoge adem en last van mijn schouder en nek door het vele 
computerwerk ging ik een keer naar een yogales. Ik hoorde er namelijk vele goede 
verhalen over. Ik was onder de indruk en merkte gelijk dat dit goed was voor mijn 
lichaam. Flexibiliteit vergroten, spanning loslaten en beter leren voelen. Dit is ruim 10 
jaren geleden en inmiddels heb ik een vierjarige opleiding gevolgd en geef ik met veel 
plezier yogalessen in Wijnjewoude. De hoge adem en nekklachten heb ik achter me 
gelaten!  
 
Wie komen er naar de lessen? Mensen van alle leeftijden, vormen en maten. In Azië is 
het al jaren een mannensport. In onze westerse wereld komen er vooral vrouwen op af. 
Speciaal voor de mannen heb ik een Men's Hatha les op donderdagavond. Met speciale 
aandacht voor het versterken van rug, beenspieren, nek en schouders.  
 
Momenteel geef ik les op maandagochtend, dinsdagavond en donderdagavonden. Wil 
je het een keer meemaken, kom vooral langs voor een proefles.  
 
Groeten Margriet Sijtsema 
Studiovrijzicht.nl 
06-43542644 

 
 
 
 
 
 
 



30

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



31

Foar Dy weer open 
 
 
Na 6 weken zomervakantie gaan wij bij Foar Dy wonen en meer weer open! 
 
Met veel enthousiasme hebben we alles klaargemaakt om jullie vanaf 31 augustus weer 
te mogen ontvangen. We zijn elke week open op de volgende dagen en tijden: 
Woensdag 9.30 - 12.00 uur 
Donderdag 9.30 - 17.00 uur 
Vrijdag 9.30 - 12.00uur & 13.30 - 17.00 uur en 
Zaterdag 9.30 - 17.00 uur. 
 
We hebben vanaf elke donderdag een leuk assortiment 
snijbloemen, maar u kunt ook uw eigen boeket ter plekke laten 
samenstellen. 
We hebben eigen hand gebonden boeketjes vanaf € 6,99 
klaar staan. 
 
Daarnaast hebben we een leuke aanbieding:  
1 bosje bloemen €3,99 en 2 bosjes voor €6,99. 
Deze kunnen elke week variëren van roosjes, zonnebloemen, 
dahlia’s, gladiolen enzovoorts. 
 
En in de maand september geven wij elke donderdag, vrijdag en zaterdag bloemen 
weg!  Als u voor €10,- of meer bij ons koopt, krijgt u een leuk bosje bloemen cadeau 
(zolang de voorraad strekt). 
 
Heeft u een speciaal bloemwerk nodig zoals bijvoorbeeld een rouwstuk of een 
bruidsbloemwerk, dan denken we met u mee en helpen we u graag. 
 
Wij zijn elke werkdag, tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch te bereiken op 06-41038082 
Wij hopen jullie gauw weer te zien bij: 
  
Foar Dy wonen en meer 
Meester Geertswei 33 
9241 GK Wijnjewoude 
info@foardywm.nl 
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Financieel verslag 2021 van  
St. dorpshuis Wijnjewoude 

 
Exploitatieverslag 2021       
Omzet/huuropbrengsten/gemeentelijke bijdragen*     70.466 
Kostprijs van horeca-omzet     6.257 
Overige kosten    42.310 
Afschrijvingen     13.225      
      ______  
Som lasten          61.792 
          _______ 
Resultaat 2021                    8.674 
          =======  
 
Toelichting: 
*de omzet is samengesteld uit de volgende elementen: horeca-opbrengsten, vaste huur, 
verhuur ruimtes, verhuur sportaccommodatie, vergoeding schoolgymnastiek, opbrengst 
reclameborden en ontvangsten van de vrienden van de Swingel. Daarnaast is fitness-in-
de-Swingel gestart, hetgeen ook opbrengsten met zich meebrengt. 
 
Ontwikkeling eigen vermogen 
Het resultaat 2021 is toegevoegd aan het eigen vermogen. 
Ultimo 2021 bedraagt het eigen vermogen van de Stichting € 118.737,-. 
 
Aantekeningen van het bestuur bij de 
financiële verantwoording 2021 
Net zoals voorgaand jaar hebben de 
activiteiten in de Swingel in 2021 ernstig 
te leiden gehad van de corona-crisis. 
Zowel in de sportaccommodatie als bij 
zaalverhuur en activiteiten in de 
Taveerne is regelmatig een lock down 
geweest. Dat dit ongunstig is voor de 
omvang van de baten hoeft geen 
betoog. De Swingel is in de gelukkige 
omstandigheid dat er meerdere soorten 
inkomsten zijn. Niet elke inkomstenbron 
werd geraakt door corona. Het bestuur 
heeft gebruik gemaakt van specifieke 
coronasteunregelingen zowel bij 
nationale als gemeentelijke overheid. 
Als meevaller konden we een nabetaling 
vergoeding gebruik gymruimte 
basisschool noteren. Ook de in 2021 
gestarte fitnessactiviteiten lieten 
opbrengsten zien. Voor de Swingel is de 
rol van vrijwilligers zeer belangrijk. Hun 
inzet kan niet genoeg geprezen worden. 
Toch is het bestuur zich ervan bewust 

dat de exploitatie van de Swingel aan 
eisen moet voldoen die een zekere 
vorm van professionaliteit vergt. Het is 
daarom dat per 1 september 2021 
Jolien Wegman is aangesteld als 
beheerder. De hieraan verbonden 
loonkosten zijn verwerkt in de 
exploitatierekening hiervoor. 
 
Per saldo is het bestuur tevreden met 
de uitkomsten van de 
resultatenrekening, ook gezien de 
hiervoor beschreven moeizame 
omstandigheden. 
 
De Swingel zit nog steeds in een 
investeringstraject. In 2021 bedroegen 
de investeringen € 18.162. De 
financiering hiervan bestaat grotendeels 
uit investeringssubsidies van de 
gemeente Opsterlân, Provinsje Fryslân, 
Oranjefonds, VSB-fonds, de van 
Teyensfundatie en de PW Jansen-
stichting. Vanzelfsprekend zijn wij de 
subsidieverstrekkende instanties zeer 
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erkentelijk voor hun bijdragen. Het 
bestuur streeft naar maximale 
functiemogelijkheden van de Swingel, 
zodat alle inwoners van Wijnjewoude 
zich thuis voelen en aan die activiteiten 
kunnen deelnemen waarin men is 
geïnteresseerd.  
 
Vooruitblik 
Begin 2022 hadden we nog te maken 
met Corona, maar op het moment van 
het schrijven van dit verslag is de 
situatie aanmerkelijk meer ontspannen. 
Het jaar 2022 zal zich kenmerken door 
de afronding van een grootschalig 

investeringstraject, zowel bouwkundig 
als qua inventaris. Het doel is 
uitbreiding, verfraaiing en 
verduurzaming. Er zal gebruik gemaakt 
worden van de mogelijkheden die de 
hiervoor genoemde financiers bieden. 
Daarnaast is een extra subsidie 
aangevraagd bij de Gemeente 
Opsterland. Het bestuur zal een 
financiering in de vorm van een lening 
aan gaan om het laatste deel van de 
investeringen te betalen. Het is de opzet 
dat de werkzaamheden aan fase 1 van 
het investeringsplan rond 22 oktober 
2022 zijn afgerond. 

 
        
          

Schakers opgelet! 
 
 
 
 

Iedereen is welkom 
Het is zover: op woensdagavond 7 september vanaf 20:00 uur 
begint het nieuwe seizoen van Schaakclub Bakkeveen weer. Ook dit jaar spelen we in 
het gebouw de Driehoek, Merkebuorren 3 in Wijnjewoude. 
 
De bedoeling is om dit jaar weer een interne competitie te spelen en mee te doen aan 
de competitie van de Friese Schaakbond. Daarnaast zullen er ook andere 
schaakevenementen worden georganiseerd.  Bij voldoende belangstelling kan er in 
overleg ook schaaktraining worden gegeven. 
Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom, zowel beginners, gevorderden en 
meesters! U kunt natuurlijk ook gewoon langskomen op de woensdagavond om eens 
een kijkje te komen nemen bij onze club. 
 
Voor meer informatie kunt u naar de website gaan: www.schaakclub-bakkeveen.nl, of 
een email sturen naar info@schaakclub-bakkeveen.nl, of direct contact opnemen met 
Jasper Zijlstra (06-23829269). 
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We are having a baby girl! 
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                 Werkgroep Kom erbij 
 

                                 Als je altijd een koprol uit bed maakt 
Stap je er nooit met het verkeerde been uit 

Loesje 
 

Fietstocht dd 18 juli 2022 
Het weer werkte, zoals al de hele zomer, 
mee. Met ook een paar nieuwe gasten 
van de partij, gingen we op weg om 
ongeveer halverwege te genieten van de 
koffie die klaarstond op Camping 
Ikenhiem. Het was een bijzonder moment, 
omdat je als inwoners van Wijnjewoude, 
niet zo snel je tent opzet op een camping 
in eigen dorp. Met de mannen die onder 
begeleiding van mensen van Alliade 
werken met hout en de camping 
verzorgen, drinken we een andere keer de 
koffie. 
 
Kruidenochtend dd 15 augustus 2022 
in De Driehoek bij Impe en Iemkje 

De Driehoek was vol 
gelopen voor deze ochtend 
in augustus. Zelfs voor het 
taxivervoer hadden zich 4 
personen aangemeld. Anja 
van Dijk nam ons mee in 
haar enthousiasme omtrent 

de geneeskrachtige werking van kruiden 
die dichtbij te vinden zijn. De verschillnde 
kruiden konden we met eigen ogen zien 
en ruiken en zelfs de paardenbloem elixer 
smaakte heerlijk. De liefde voor kruiden 
en hun kracht leerde ze van haar oma. 
Natuurlijk hoopt ze dat er bij ons nu ook 
een zaadje geplant is, want wat is er 
mooier dan aandacht voor alles wat 
dichtbij is. Als aandenken kregen we een 
kruidenkussentje. Na de pauze was er 
nog voldoende tijd voor de 
spelletjesfanaten 
en een babbeltje. 
Impe had de maxi-
sjoelbak klaar 
gezet. 
 
Duofiets 
Onze Duofiets, hij bestaat echt!!!! En, hij is 
gebruikt!! Wietse heeft een ritje gemaakt 
met zijn vader, en…naar beider 

tevredenheid. Zelfs het vrijwillige brijdage 
potje is niet meer leeg. 
Probeer het gewoon, bel naar Lydia: 06-
37552518, of mail naar: 
duofiets@wijnjewoude.net. Alle ins en 
outs worden uitgelegd en er zijn zelfs een 
aantal vrijwilligers die u mee willen 
nemen. 
 
Gym voor 50plussers bij Impe en 
Iemkje in De Driehoek, elke 
maandagmiddag vanaf 5 september, 
van 14.15 tot 15 uur 
Kom vanaf die 5de 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. 
KRUIP ACHTER JE PC, TELEFOON OF 
LAPTOP!! 
Want, stemmen is mogelijk van 5 
september 2022 t/m 22 september. 
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. 
Dit jaar gaan we voor het creeëren van 
extra Kerstsfeer tijdens onze jaarklijkse 
Kerstlunch dd 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 
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belangrijk om het onvergetelijk feestelijk te 
maken, die dag. 
 
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, zijn bij u geweest, heel oude 
en zieke dorpsgenoten en dorpsgenoten 
die een dierbare hebben moeten missen 
in de afgelopen tijd. Ook zijn we natuurlijk 
de dorpsgenoten die noodgedwongen 
voor verzorging moesten verhuizen naar 
een andere plek in de omgeving, niet 
vergeten. We kwamen met een 
zonnebloem, een praatje en een tekst van 
Hans en Monique Hagen. Hopelijk hebt u 
veel van de dichtbij-momenten, die zij 
beschreven, beleefd deze zomer. 
 
Data koffieochtenden  
Elke derde maandag van de maand van 
10.00 uur tot 11.30 uur. Ivm kapotte 
Swingel ook 19 september (BINGO) en 17 
oktober (bloemschikken) bij Impe en 
Iemkje in De Driehoek. 
 
Week tegen eenzaamheid (29 
september t/m 6 oktober). In 
Wijnjewoude week van de ontmoeting: 
De taartjesactie. 
Bij deze roepen we iedereen op, die 
iemand kent die wel een beetje 
gezelligheid kan gebruiken, met diegene 
een afspraakje te maken voor 4, 5, 6 of 7 

oktober om samen thee of koffie te 
drinken. Wij zorgen voor taartjes!!  
Doorgeven is wel noodzakelijk, bij Alie 
(0516-481307), anders maken de bakkers 
van Bakkerij Van der Molen veel te veel of 
te weinig taartjes. 
 
Donderdag 27 oktober, inloopochtend 
Creacafe vanaf 9.30 uur 
Het zal een soort oriëntatie-ochtend 
worden onder leiding van Marion, Anja en 
Marjan in de vernieuwde Swingel. 
Zij zijn een creatief drietal, dus alles is 
mogelijk. Van simpel breien tot macrame 
en schilderen. 
Kom langs en laat weten wat je leuk lijkt, 
bij voldoende belangstelling wordt met 
elkaar gezocht naar een wekelijks of 
maandelijks terugkomen van dit mooie 
crea-initiatief. 
 
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! 

 
lichtjes in je ogen 

ik zie lichtjes in je ogen 
kom eens heel dichtbij 

 
ik zie mij 

 
je ogen zijn 2 spiegeltjes 

zie je het ook bij mij? 
 

Hans en Monique hagen 
 
 
Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman 
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Prikbord 
 

Bedankje 
Beste mensen, 
Hartelijk bedankt voor de aardige, lieve, 
steunende berichten en reacties,  
die jullie de afgelopen maanden hebben 
gestuurd. 
Het heeft mij, ons, heel erg goed gedaan! 
 
Vriendelijke groeten, 
Ymkje Postma 
Stripe 2 Wijnjewoude 
 

 
Wij zijn verhuisd 
Annie Posthumus - de Jong van 

Weinterp 40 - 9241 HE  naar 
Te Nijenhuiswei 35D - 9241 
EA  Wijnjewoude. 
Kees en HeidieTalsma van Te 
Nijenhuiswei 35D - 9241 EA naar 
Weinterp 40 - 9241 HE Wijnjewoude 
 

 
 
 

Dorpsagenda 
 
 
September 
5 Kom Erbij Gym voor 50plussers, 14.15 uur in de Driehoek 
7 VVV rommelmarkt, van 14.00 - 18.00 uur 
7 Begin nieuwe seizoen Schaakclub, 20.00 uur in de Driehoek 
8 Klaverjassen in de Driehoek, 13.30 uur 
10 Groenbrengpunt Ureterp 
16 Varen met de Zonnebloem, 9.30 uur 
16 Klaverjassen in de ODV kantine, 20.00 uur 
19 Kom Erbij koffieochtend, 10.00 uur (Bingo), Gebouw de Driehoek 
19 Rondleiding supermarkt door Sanne de Ree, 13.00 uur 
22 Handwerkclub Wâldhûs, 9.30  11.00 uur 
22 Klaverjassen in de Driehoek, 13.30 uur 
24 Groenbrengpunt Ureterp 
24 Filmhuis in de Swingel 
 
Oktober 
5 VVV rommelmarkt, van 14.00 - 18.00 uur 
6 Klaverjassen in de Driehoek, 13.30 uur 
7 Schutjassen in de ODV kantine, 20.00 uur 
17 Kom Erbij koffieochtend, 10.00 uur (Bloemschikken), gebouw de Driehoek 
20 Klaverjassen in de Driehoek, 13.30 uur 
21 Klaverjassen in de ODV kantine, 20.00 uur 
22 Open huis en feestavond Swingel 
27 Inloopochtend Creacafé, 9.30 uur 
27 Feestmiddag Zonnebloem in MFC de Wier, 14.00 uur 
29 Filmhuis in de Swingel 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
September 

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

 11 9.30 uur Duurswoude Ds. H. de Jong, Kampen 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 

18 9.30 uur Weinterp Dhr J.C.A van den Berge, Sebaldeburen 
 13.45 uur Weinterp Dhr. D. Vos, Oostwold 

25 9.30 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Voorb HA + Startzondag 
Winterwerk 

 13.45 uur Duurswoude Ds. F. Pierik, Drachten 
 
Oktober 

2 9.30 uur Weinterp Dhr L.J. Blees Dorkwerd Viering HA 
 13.45 uur Weinterp Dhr L.J. Blees Dorkwerd Viering HA 

 
 

 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
September 
4 11:00 uur Ds. P.W. Hulshof, Jubbega Voorbereiding Heilig Avondmaal 
11 9:30 uur Ds. H. Engelsma  
18 9:30 uur Dhr. E. van Halsema, Kamepn  
25  9.30 uur       Ds. H. Engelsma Startzondag 

 
Oktober 
2 9:30 uur Ds. H. Engelsma  
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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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Open op werkdagen van 
8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

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


