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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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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  
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 5 november 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 29 oktober om 18.00 
uur. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. 
 
Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Hendrika Overzet tel. 0516-481727. 
Vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u mailen naar deban@wijnjewoude.net. 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
De zomer is voorbij en uit lang vervlogen tijden werd het dan weer tijd om de 
levertraanfles uit de kast te toveren. Wanneer de R weer in de maand voorkwam was 
een eetlepel van dit wondermiddel per dag nodig om weerstand te bieden aan de soms 
barre herfst en wintertijd. 
Dit is al zo’n tijd geleden dat weinigen het zich zullen herinneren en velen het niet eens 
kunnen weten. Alle ooit verworven ingeburgerde gemaksvoorzieningen leken zo 
vanzelfsprekend en normaal. Het tegenwoordige gebeuren in de grote wereld kan wel 
eens roet in het eten gooien en zorgen dat de luxe omstandigheden, waarin wij leven, 
een tandje moet minderen. 
Naast het weer levertraangebruik en benutten van Schapen/Lama wol kan dit wellicht 
worden opgevangen, zo niet verlicht.  
Hopelijk zegeviert het gezonde verstand van onze wereldleiders en komt het ooit weer 
goed. 
 
Veel leesplezier gewenst.                                                 
 
____________________________________________________________ 
Voorwaarden plaatsen artikel in de Bân 
1. Bij het plaatsen van fotomateriaal in de Bân is de inzender verantwoordelijk voor het checken van het auteursrecht, 

eventuele schendingsclaims worden verhaald op de inzender. 
2. Ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de inzender. 
3. De redactie behoudt zich het recht voor om te selecteren en redigeren wat geplaatst wordt. 
4. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde kopij. 
5. Plaatsing van stukken houdt niet in dat de redactie de daarin weergegeven zienswijze onderschrijft. 

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“Alle noasen 

deselfde kant út” 
 



2

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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Energietoeslag 
Gas en elektriciteit worden steeds 
duurder. Veel mensen kunnen hun 
energierekeningen moeilijk betalen. 
Daarom helpt de overheid mensen met 
een laag inkomen. Dat doen ze met de 
energietoeslag. Zie voor verdere 
informatie het artikel van Dorps-
steunpunt Wijnjewoude in deze Bân.  
 
Stem voor de Nederlandse boom van 
2022 
Welke boom verdient volgens u het 
predicaat Boom van het Jaar? Uit 82 
enthousiaste, emotionele, historische 
verhalen heeft een vakjury per provincie 
een boom genomineerd. Vanaf 5 
september tot 17 oktober (12.00 uur) 
kan gestemd worden en ga daarvoor 
naar 
https://www.deboomvanhetjaar.nl/stem-
op-uw-boom.  
Let op: Vanaf 10 oktober is de 
stemmenstand geheim, maar er kan 
natuurlijk nog steeds gestemd worden! 
 
Niet bekend, maakt onbemind 
Vele werkgroepen, commissies en 
verenigingen zijn actief in Wijnjewoude, 
maar wat doen ze eigenlijk? Vaak weten 
anderen, die niet op de één of andere 
wijze bij de betreffende groepen 
betrokken zijn, daar weinig van. 
Jammer, want soms zijn er 
overlappingen, of is het leuk er iets over 
te horen of een bijdrage te leveren. 
Daarom wil Plaatselijk Belang in de 
voorjaarsledenvergadering na de pauze 
groepen de gelegenheid geven zich te 
presenteren. Wilt u zich presenteren, 
dan kunt u contact opnemen met de 
secretaris (pbwijnjewoude@gmail.com) 
 
 

Hondenpoep 
Er kwamen (weer) klachten binnen bij 
Plaatselijk Belang over de 
hondenpoepproblematiek bij het 
Wâldhûs. We horen van 
hondenbezitters, dat ze best mee willen 
helpen de overlast te beperken. Vaak is 
het zo, dat honden hun behoefte aan 
het begin van een wandeling doen. Om 
dan de hele ronde met een zakje met 
hondenpoep in de jaszak te lopen, is 
niet iets, wat vele hondenbezitters als 
prettig ervaren. Daarom wil Plaatselijk 
Belang een afvalbak laten plaatsen bij 
het Wâldhûs aan het begin van het 
fietspad. De gemeente is bereid deze 
regelmatig te legen. Wel moeten we zelf 
zorgen voor de financiering van de 
afvalbak! Als daardoor de overlast 
afneemt, dan moeten we dat er maar 
voor over hebben. Dus maak gebruik 
van de afvalbak, zodat de overlast 
afneemt en …….het financieren van een 
afvalbak niet voor niets is geweest! 
 
Klachten over bomen, bestrating etc. 
U kunt uw klachten metéén melden bij 
de gemeente. U gaat naar de website 
van de gemeente en dan ‘inwoner’ en 
onderaan vindt u ‘melding, compliment, 
klacht, bezwaar’. 
 
Bloembakken Merkebuorren 
Zoals al eerder gemeld zullen op de 
Merkebuorren snelheidsbeperkende 
maatregelen worden genomen door de 
plaatsing van bloembakken. Dit in 
overleg met de betreffende 
buurtverenigingen. Verschillende 
buurtverenigingen van de Merkebuorren 
hebben ondertussen gereageerd. De 
volgende stap is, dat 
vertegenwoordigers van de betreffende 
buurtverenigingen samen met Harry 
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Blaauwbroek van Plaatselijk Belang bij 
elkaar komen om tot een 
gemeenschappelijk standpunt te komen.  
 
Dorpsvlaggen 
We hebben nog vlaggen op voorraad. U 
kunt nog een vlag bestellen! 
(pbwijnjewoude@gmail.com) 
 
Wat heeft de gemeente aan 
onderhoud op de planning staan? 
- Herstraten in drie fasen van de 

Merkebuorren, dit wordt zeer 
waarschijnlijk dit jaar toch afgerond. 

- Dit najaar worden de gaten in de 
Russchenreed aangepakt. Hier en 
daar komen ook extra straatkolken. 

- Zeer waarschijnlijk wordt dit najaar 
begonnen met de eerste fase van 
onderhoud aan de Finne. 

- Aan de Merkebuorren zijn drie 
dode/zieke bomen verwijderd. Deze 
worden vervangen. 

 
Groenbrengpunt Ureterp 
U kunt uw groenafval in oktober elke 
zaterdagmorgen brengen naar het 
Groenbrengpunt in Ureterp. 

 
 

Aanpak fietspaden tussen 
Wijnjewoude en Bakkeveen 

 
Met een bijdrage uit de regiodeal Zuidoost Fryslân hebben Natuurmonumenten, 
Staatbosbeheer, gemeente Opsterland en Provincie Fryslân een overeenkomst gesloten 
om de fietspaden tussen Wijnjewoude en Bakkeveen op te knappen. 
 
Met deze aanpak wordt de asfaltverharding vervangen door beton. Naar verwachting 
kan met het beschikbare budget de helft van deze fietspaden worden aangepakt. 
Daarom is een volgorde afgesproken van welke fietspaden als eerste worden 
aangepakt. De fietspaden nabij de Slotpleats en in het Oude Bosch hebben daarbij de 
hoogste prioriteit gekregen. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart, zodat het werk in 
2023 kan worden uitgevoerd. 
 

 
 
Voor de aanpak van zo’n 10,5 kilometer recreatieve fietspaden nabij de Slotpleats, in 
het Oude Bosch en de Duurswouderheide is een totaalbudget van € 859.000,- 
beschikbaar gesteld. Daarvan komt zo’n € 285.000,- uit de Regiodeal. De gemeente 



5

Opsterland, Natuurmonumenten en Staatbosbeheer stellen gezamenlijk zo’n €524.000,- 
beschikbaar. Verder heeft de Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen een bijdrage van  
€ 50.000,- toegezegd. 
 
De dorpsbelangen Wijnjewoude en Bakkeveen zijn al enige jaren met de gemeente in 
gesprek over het achterstallige onderhoud van de recreatieve fietspaden tussen beide 
dorpen. De eigenaren van deze fietspaden, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, 
hebben onvoldoende middelen om deze fietspaden goed te onderhouden. Daarom is 
vanuit de gebiedsontwikkeling Koningsdiep een aanvraag bij de regiodeal Zuidoost 
Fryslân ingediend. De bijdrage uit deze regiodeal heeft de bovengenoemde partijen nu 
in beweging gebracht. In de overeenkomst is afgesproken dat de provincie Fryslân 
vanuit de gebiedsontwikkeling Koningsdiep opdrachtgever wordt voor de aanpak van 
deze recreatieve fietspaden. 
 
 
 

 
 

Groengas: werkgroep Leefbaarheid 2 geeft 
antwoord op veel gestelde vragen 

 
Er zijn plannen om in Wijnjewoude groen gas op te wekken uit rundveemest via mono-
mestvergisting, dat kan niemand meer ontgaan zijn. De plannen zijn gemaakt door de 
energiecoöperatie ‘Wijnjewoude Energie Neutraal’ (WEN). Doel is een vergister te 
bouwen zonder overlast voor omwonenden. 
 
In 2020 werd een werkgroep Leefbaarheid mestvergisting met omwonenden ingesteld. 
De werkgroep onder leiding van Arjen Bosch van de KNMH inventariseerde de 
mogelijke overlastpunten. Ingenieursbureau Arcadis ondersteunde hierbij. Conclusie 
was dat een goed gerunde monomestvergister niet stinkt en dat het meeste risico op 
overlast komt door toename van vrachtverkeer en door geluid van de installatie zelf. Om 
deze punten verder te onderzoeken en ook alle mogelijke varianten nauwkeurig in beeld 
te brengen, werd werkgroep Leefbaarheid 2 in het leven geroepen in opdracht van de 
gemeente. Via de buurtverenigingen werden bewoners door de gemeente uitgenodigd 
om zitting te nemen in de werkgroep, ook weer onder leiding van Arjen Bosch van de 
KNMH. 
 
Op 17 en 18 mei 2022 zijn de tussentijdse resultaten van werkgroep Leefbaarheid 2 
gepresenteerd op een tweetal bijeenkomsten voor de omwonenden in de Driehoek en 
voor alle Wijnjewoudsters in de Swingel. De bijeenkomsten waren goed bezocht. Het 
verslag van de bijeenkomsten en de gepresenteerde PowerPoint presentatie is te 
vinden op www.wijnjewoude.net/groengas. Op deze site zijn ook de antwoorden op veel 
gestelde vragen over de plannen rondom de mestvergister te vinden. Heb je zelf 
vragen? Mail deze dan naar arjen.bosch@home.nl. Dan gaat de werkgroep op zoek 
naar een antwoord. 
 
Rigt Bosma 
Deelnemer werkgroep Leefbaarheid 2 
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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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                   WEN Stap voor Stap 
 
 
Renteloze lening voor verduurzaming 
woning 
Mensen met een laag inkomen die hun 
koopwoning willen verduurzamen, 
kunnen daarvoor vanaf 1 november bij 
het Nationaal Warmtefonds een 
renteloze lening krijgen. Ze kunnen het 
geld gebruiken voor zaken als 
dakisolatie, zonnepanelen of een 
(hybride) warmtepomp. 
Inmiddels is er een pilot gestart met 6 
Wijnjewoudsters, om te onderzoeken of 
het mogelijk is, dat zij hun huis kunnen 
verduurzamen, zonder zelf geld te 
investeren. Wij hopen 17 oktober tijdens 
de ALV de eerste resultaten te kunnen 
melden.  
 
Wil jij ook graag verduurzamen maar 
heb je nog geen idee wat voor jouw huis 
en portemonnee slim is, zoek contact 
met besparen@wen.frl. We kunnen je 
vast een eind op weg helpen. Met 
vragen over besparen kun je ook bellen 
met Frans Pool, 06 57584354. 
 
Huurwoningen 
Woningcorporatie Elkien houdt eind 
oktober/begin november bijeenkomsten 
met huurders om na te gaan hoe de 
bewoners de stimuleringsbijdrage van 
WEN het liefst ingezet zien voor 
verduurzaming. 
 
Zonneweide bijna klaar voor levering 
Misschien zag je het al, er staat een hek 
om het zonneweide perceel aan de 
Tolleane. Dat was niet onze bedoeling 
maar moet helaas voor de verzekering. 
Met jullie hulp hopen we er mooie 
besdragende heesters omheen te zetten 
zodat je over enkele jaren geen hek 
maar wel etende en nestelende vogels 
zult zien.  
 
 

 
De bouw 
van de 
panelen is 
inmiddels gestart en in de tweede week 
van oktober zal de eerste stroom aan 
het net worden geleverd en daarmee 
komt de opbrengst van onze 
dorpszonneweide geheel ten goede aan 
het dorp.  
Het was een lang proces van 
voorbereiding met flink wat hobbels, 
maar gelukkig heeft deze stroombron 
geen invloed op de opwek van stroom 
van zonnepanelen die er al liggen of die 
de komende tijd op particuliere daken 
worden gelegd. De zonneweide is 
namelijk op een totaal ander 
spanningsnetwerk aangesloten. 
 
Vervolg op werkgroep Leefbaarheid 2 
Momenteel zijn diverse partijen bezig 
om te onderzoeken of groengas opwek 
via mono-vergisting op de rwzi locatie 
daadwerkelijk mogelijk is zonder 
overlast. Zodra de rapportage klaar is, 
wordt ze aangeboden aan de werkgroep 
Leefbaarheid 2.  
 
Ledenvergadering 17 oktober  
Op deze avond komen niet alleen het 
jaarverslag en de jaarrekening 2021 aan 
de orde. Ook het projectplan van de 
zonneweide wordt behandeld en is er 
aandacht voor besparen en 
verduurzaming. Daarmee hebben we in 
ons dorp al heel veel ervaring. Je krijgt 
een indruk op welke manieren bewoners 
hun energieverbruik weten te beperken 
en hun woning verduurzamen. Ook 
vertellen we hoe je kunt verduurzamen 
zonder eigen investering, zodat ook 
jouw energierekening flink omlaag kan.  
De ledenvergadering is net als anders 
openbaar. De agenda is vooraf te lezen 
op wen.frl 
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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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Geef de pen door 
 
 
Mijn naam is Koen Roozen en ik woon sinds eind december 2020, 
samen met mijn vrouw Hedwig, onze zoon Matthijs en onze hond Tess in 
het huis aan Gentiaan 1. 
 

Voordat wij in Wijnjewoude kwamen 
wonen, hebben wij 31 jaar in Bakkeveen 
gewoond waar wij eigenaren waren van 
Kampeerboerderij De Harmsdobbe. Hier 
zijn ook onze 4 kinderen (Lisanne 31, 
Robert Jan 29, Lennard 26 en Matthijs 
24) geboren. Sinds oktober 2020 zijn wij 
ook de trotse opa en oma van onze 
kleindochter Mirthe. 
Ik zelf ben in 1959 in Haarlem geboren 
en na een aantal omzwervingen ben ik 
in 1989 in Bakkeveen terechtgekomen. 
Hedwig is geboren en getogen op 
Kampeerboerderij de Harmsdobbe. 
 
Ik ben werkzaam in het primair 
(basis)onderwijs. Ik ben in het onderwijs 
begonnen als leerkracht, vervolgens als 
adjunct-directeur en daarna als directeur 
op een basisschool in Waskemeer en 
later in Boijl. 
Momenteel werk ik als ‘Mentor on the 
Job’ via het Vervangingsfonds/ 
Participatiefonds. Ik ondersteun 
startende leerkrachten, zij-instromers en 
herintreders in het basisonderwijs. Een 
geweldige baan waarin ik mijn eigen 
expertise en ervaring kan inzetten om 
startende en enthousiaste leerkrachten 
te ondersteunen in hun prachtige vak. 
 
Onze dochter Lisanne woont met haar 
vriend en hun dochtertje in Jonkersvaart 
en werkt ook in het basisonderwijs als 
leerkracht, Robert Jan woont met zijn 
vriendin in Bern (Zwitserland) waar hij 
als medisch beeldvormer werkzaam is 

in het Universitair ziekenhuis, Lennard 
woont met zijn vriendin in Hijken en is 
werkzaam bij Beter Bed en Matthijs is 
werkzaam als ZZP-er in de agrarische 
sector. 
 
Mijn hobby is muziek maken. Ik ben 
drummer in twee Symfonische 
rockbands. Ik speel hierin onder andere 
samen met onze dorpsgenoot Eddie 
Mulder. Zowel met Flamborough Head 
als met Leap Day spelen wij uitsluitend 
eigen muziek en hebben al een flink 
aantal CD’s uitgebracht. Met deze 
bands heb ik opgetreden in landen als 
Engeland, Italië, Hongarije, Roemenië, 
België, Duitsland, Polen en zelfs in 
Mexico! Een heerlijke hobby waar je 
lekker je energie in kwijt kunt. 
Verder mag ik graag op mijn Honda 
Goldwing toeren. Helaas is daar de 
laatste tijd niet veel tijd meer voor 
geweest maar ik hoop dat dit in de 
toekomst weer vaker kan. 
Het wonen hier in Wijnjewoude bevalt 
ons erg goed. We wonen in een mooi en 
comfortabel huis met een lekkere tuin in 
een rustige buurt. 
Natuurlijk missen we de ruimte en het 
uitzicht van de boerderij wel eens maar 
het is hier verder prima wonen. 
 
Nou, dit was een klein inkijkje in mijn 
dagelijkse leven. Als je ons beter wilt 
leren kennen ben je altijd welkom, de 
koffie staat klaar. 
 

 
En dan geef ik nu de pen door aan mijn overbuurman Ids Bergsma  
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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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Jubileumconcert 100 jaar Looft den Heer 
 
De christelijke zangvereniging “Looft den Heer” uit Donkerbroek bestaat al ruim 102 
jaar. Na twee jaar nauwelijks repeteren en uitvoeren mogen we weer! Het koor “sjongt 
en brûst” en gaat zeker nog niet met pensioen maar wil alsnog haar 100-jarig jubileum 
vieren met een muzikale bijeenkomst op zondagmiddag 30 oktober 2022 in de 
Sintrumtsjerke te Donkerbroek. 
 
Ruim 100 jaar geleden werden de 
eerste noten gezongen en op deze 
feestelijke middag willen we een kleine 
selectie van het opgebouwde repertoire 
ten gehore brengen met een muzikaal 
intermezzo. 
 
Wie een feestje geeft moet trakteren, 
dus is deze middag vrij toegankelijk en 
uiteraard is er koffie/thee met lekkers. 

Ook is er een kleine tentoonstelling/ 
doorlopende beamerpresentatie met 
beelden uit de historie van het koor. We 
nodigen iedereen, en speciaal alle oud-
leden, van harte uit om hierbij te zijn. De 
middag begint om 14.30 uur en zal tot 
circa 01:00 uur duren. Kom kijken en 
luisteren want deze middag wil je niet 
missen! 

 
Graag zien we je dan! 
 
 
 

Tennissen in de herfst 
 
Op de een of andere manier voelt tennissen in de herfst toch anders dan in het voorjaar 
of in de zomer. De dagen worden korter, je speelt meer onder kunstlicht en daarbij denk 
je dat er soms een bui gaat vallen. 
 
Tennissen is heerlijk 
Je ziet dat veel mensen plezier hebben 
die op de dinsdag les hebben, tijdens de 
competities hun wedstrijdjes spelen of 
gewoon samen afspreken en een 
balletje slaan. Vaak zijn de 
weersomstandigheden goed om te 
spelen. Momenteel hebben we vier 
competitiegroepen, die – vaak op een 
vaste avond – lekker spelen. Dat zijn 
vaak mensen die gewoon, omdat het 
leuk is, met mensen van een andere 
club partijtjes afwerken. We zijn er trots 
op dat Wijnjewoude ook onze tennisclub 

heeft, die toch elk jaar weer een beetje 
groter wordt. 
 
Ja, tennissen staat vaak stil in de winter. 
Omdat vorst de gravellaag aantast, 
moeten we, als de vorst komt, de 
belijning en de netten eraf halen en 
wachten op het voorjaar, voordat we 
weer kunnen tennissen. Maar vanwege 
de klimaatverandering valt het tijdstip 
van de winterstop steeds later en twee 
jaar geleden hebben de hele winter door 
kunnen tennissen. Hoe dat dit jaar 
wordt? Geen idee, maar we gaan het 
zien. 

 
We hebben nog twee clubactiviteiten voor de boeg: 
–  Dinsdag 4 oktober van 16.00 – 18.30 uur: Herfsttennis voor de jeugd, met lekker 

eten en drinken;  
–  Zondag 30 oktober van 11.00 – 14.00 uur: Slottoernooi voor de volwassenen. 



12

Een bericht van Sinterklaas! 
 
Op zaterdag 19 november komt Sinterklaas weer aan in Wijnjewoude. Het thema dit jaar 
is Disco. Versier dit jaar je huis, jezelf en je fiets en kom naar Klein Groningen om 
Sinterklaas met veel vrolijkheid en glitters te verwelkomen in Wijnjewoude! Een Disco 
Fietsoptocht door het dorp met als eindpunt ‘’Discotheek‘’ De Swingel, waar weer een 
leuk feestje op ons wacht. 
 
19 november 9.30 uur – Aankomst Klein Groningen 
We kunnen dit natuurlijk niet zonder jullie hulp organiseren. Dit geweldige feest wordt 
mede mogelijk gemaakt door de steun van de ondernemers en inwoners van 
Wijnjewoude! En daarom zouden wij jullie wederom om een bijdrage willen vragen in de 
collecteweek van 17 t/m 23 oktober (herfstvakantie). Er wordt door iemand van uw eigen 
buurtvereniging gecollecteerd voor de organisatie van de komst van Sinterklaas. We 
hopen op een bijdrage van iedereen die het sinterklaasfeest een warm hart toedraagt. 
 

 
 
We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden! 
Wie lijkt het leuk om voor Sinterklaas de intocht in Wijnjewoude te organiseren? Mocht 
je interesse hebben om het bestuur te versterken, neem dan contact op per e-mail: 
sinterklaas@wijnjewoude.nl. 
 
We zijn ook op zoek naar een opslagplek voor de kleding van alle pieten en Sinterklaas. 
Heb je ruimte hiervoor en kun je na de optocht zorgen dat alles weer schoon en netjes 
opgeborgen ligt? Dan zijn we op zoek naar jou! Meld je dan ook per e-mail aan. 
 
Groeten, de Sinterklaascommissie. 
 
 
 

Ledenvergadering ijsclub Great Foarút  
 
Hoort en zegt het voort: 
Hoewel er de afgelopen winter geen mogelijkheid was tot schaatsen en we ook 
aandacht hebben voor de klimaatveranderingen zet het bestuur van IJsclub Great 
Foarút haar werk onverdroten door. We nodigen alle leden dan ook uit voor een 
ledenvergadering op vrijdag 4 november 2022 om 20.00 in de De Swingel.  
 
Ook dit jaar komen zaken als de notulen van de vorige vergadering, een verslag van de 
penningmeester en het bespreken van de begroting aan de orde. We zien alle leden 
graag op 4 november! 
 
Bestuur IJsclub Great Foarút   
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Rommelmarkt  
Op woensdagmiddag 5 oktober wordt 
alweer de laatste rommelmarkt van dit 
seizoen georganiseerd in Wijnjewoude. 
Dit is van 14:00 – 18:00 uur op en bij het 
evenemententerrein aan de Te 
Nijenhuiswei. 
 
Een gezellige rommelmarkt waar van 
alles te koop wordt aangeboden. 
Natuurlijk kun je er zelf ook staan en 

leuke spulletjes verkopen. Kosten per 
staanplaats zijn € 4,- en reserveren is 
niet nodig. Het terrein gaat om 13:00 uur 
open voor de standhouders. 
 
Winterwandeltocht 
Op zaterdag 28 januari 2023 wordt er 
weer een prachtige route uitgezet voor 
wandelaars. Meer informatie wordt 
vermeld in een volgende Bân. 

 
 
 
 
 

Open Opsterlandse Legpuzzel Kampioenschappen 
 
In 2019 hebben we de eerste OOLK georganiseerd, de Open Opsterlandse Legpuzzel 
Kampioenschappen. Dit was een groot succes. Begin november zal de derde editie 

plaatsvinden en wel op vrijdag 4 november 2022 om 
20.00 uur in dorpshuis de Swingel in Wijnjewoude. 
 
Een team bestaat uit vier personen en gaat die 
avond de strijd aan om zo snel mogelijk een 
legpuzzel van 500 stukjes te maken. Graag horen 
we of jullie team ook weer willen strijden om de 
wisselbeker. De vorige keer was de zaal vol en ook 
nu geldt vol = vol.  
 
Vermeld bij inschrijving de naam van je team, de 

naam van de teamcaptain met zijn of haar e-mailadres en telefoonnummer en de namen 
van de drie andere teamleden. Graag aanmelden uiterlijk vóór 28 oktober via de mail 
swingelactiviteiten@gmail.com. Je kunt je ook inschrijven via het formulier op 
www.wijnjewoude.net/oolk. 
 
Deelnemen kost € 20,- per team, dus maar € 5,- per persoon! En daarvoor krijg je, 
behalve een onvergetelijke avond, een kopje koffie of thee bij binnenkomst en mag elk 
team na afloop de Van Haasteren puzzel mee naar huis nemen. En misschien ook die 
prachtige wisselbeker! 
 
Groeten team Swingelactiviteiten  
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Klaverjassen in Gebouw De Driehoek 
 
Uitslag 8 september bovenste 5  Uitslag 22 september bovenste 5 
 
1. Arlette de Wringer 3910   1. Anke Posthumus 3764 
2. Willy Joustra 3778   2. Impe Stoker 3742 
3. Aafke Visser 3560   3. Jelle Bergsma 3691  
4. Kees van der Lei 3490   4. Jan Posthumus 3633  
5. Griet Hielkema 3474   5. Hinke Taekema 3507  
 
Vanwege de tijdelijke sluiting van De Swingel, zullen wij de komende tijd 
klaverjassen in Gebouw De Driehoek. 
 
Volgende datums: 
6 en 20 oktober. 
3 november. 
 
De inleg is € 1,50. 
Aanvang 13:30 uur. 
Bij verhindering graag afmelden. 
 
Jelle Bergsma 
0516-481007 / 06-38601513 
 
 
 
 
 
 

Buurtverenigingen opgelet 
 
Op de website van wijnjewoude.net is een overzicht van alle buurtverenigingen te 
vinden. Steeds vaker wordt het kanaal van de buurtverenigingen gebruikt om te 
communiceren met Wijnjewoudsters over wat voor de buurt en het dorp belangrijk is. 
Ook de gemeente gebruikt de lijst om in contact te komen met de buurtverenigingen.  
Het is belangrijk dat de juiste contactgegevens online staan. Onlangs heeft de 
‘Werkgroep Website Wijnjewoude’ daarom de buurtverenigingen per mail benaderd om 
te controleren of de gegevens nog juist zijn. Voor het overzicht van buurtverenigingen 
zie: https://wijnjewoude.net/verenigingen/ 
 
Wist je dat buurtverenigingen ook gratis 
een mailadres kunnen gebruiken dat 
eindigt op @wijnjewoude.net? Je hebt 
dan een eigen mailbox en je kunt alle 
mail laten doorsturen naar een 
persoonlijk mailadres van bijvoorbeeld 
de secretaris. Voordeel hiervan is dat je 
persoonlijke mailadres niet online staat 

en dat bij een bestuurswisseling het 
mailadres niet wijzigt. Als jouw 
buurtvereniging dat ook wil, stuur dan 
even een berichtje via het 
contactformulier op 
www.wijnjewoude.net. 
 
De ‘Werkgroep Website Wijnjewoude’ 
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Speelgoed – Boeken – Kerstmarkt 
 
5 november van 12.30 uur – 15.30 uur  
(’s ochtends voor klanten van de voedselbank) 
 
Locatie: het Trefpunt, Merkebuorren 34 (naast de Gereformeerde kerk) 
  
Heeft u voor ons (tweedehands) speelgoed, boeken of kerstspullen die nog in goede 
staat zijn?  
Deze kunnen worden ingeleverd op: 
Maandag 31 oktober van 19.00 – 20.00 uur 
Dinsdag 1 november van 19.00 – 20.00 uur 
Vrijdag 4 november van 10.00 – 12.00 uur 
in het Trefpunt, Merkebuorren 34, Wijnjewoude. 
  
De opbrengt van deze markt is voor de Sinterklaasactie van stichting Present. 
  
Vind je het leuk om mee te helpen? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons op vrijdag 
4 november willen helpen met het sorteren, klaarzetten van de spullen en op zaterdag 5 
november willen helpen met de verkoop en het opruimen van de spullen. Opgeven kan 
voor 24 oktober op één van onderstaande nummers: 
 
Ypie Dijkstra: 06-41751708 
Elizabeth Offenga: 06-12512783 
Hilde Bouma: 06-22949954 
Linda de Boer: 06-23903711 
  
Tot ziens op 5 november in het Trefpunt! 
 
 
 
 

Cafetaria de Swingel 
 

22 oktober openen we de Swingel 2.0. Vanaf zondag 23 oktober is cafetaria de Swingel 
geopend. Van donderdag t/m zondag is cafetaria de Swingel open. De openingstijden 
zijn vanaf 16 uur tot 20 uur. Het afhaal-/snackassortiment treft u in deze Bân aan. 
 
In de Swingel serveren wij volledige 
maaltijden, salades etc.  
Ook catering of het verzorgen van 
lunch/diner voor groepen in de Swingel 
behoort tot de mogelijkheden. 
 
Tijdens het open huis van 22 oktober 
laten wij u graag even in de keuken 
kijken. We heten u van harte welkom! 

 
 
 
Het Cafetaria-Swingelteam 
Jolien & Fenna 
 
U kunt bestellen op: 
0516-480741 | 
swingel@wijnjewoude.net  
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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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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: € 10,00 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. 

Leediedzjee 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 thuisgebracht. 
 
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. 

 
 
 
Nieuws over het Running Diner op 6 november van 

Kom erbij en Bloeizone 
 
In deze Bân vindt u een prachtige folder met opgavenformulier voor ons Running Diner 
voor het hele dorp, voor jong en oud! We maken mooie vorderingen met onze 
voorbereidingen voor deze actie, maar we kunnen natuurlijk niet zonder jullie. 
Aarzel daarom niet en geef je op, dan hebben we met elkaar een prachtige, gezellige 
middag/avond.  
 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers om ons te helpen bij de activiteiten voor de jeugd:  
Ben je tussen de 16 en 20 jaar en lijkt je dit leuk? Meld je dan aan bij: 
Aline:              06 – 42 74 71 75; of 
Silvana:          06 – 15 55 95 07 
 
Wij hebben er zin in! 
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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 
 
Wees vandaag een aardbei, zoet van binnen en een kroontje op. 

Libelle. 
 
22 oktober Swingeldag, SwingelOpenHuis 
Van 13.00 – 16.00 uur zet DeVernieuwdeSwingel de deuren open voor iedereen, want 
de uitbreiding is klaar!  
Wij zijn er ook! 
Wij van Kom erbij. 
Kom naar de OpenSwingelDag! 
Kom sjoelen, grabbelen of kom voor een gezellig praatje, leer ons kennen, voor als je 
nog niet weet wie Kom erbij zijn en waar we voor staan. 
 
Running Diner, d.d. 6 november 
Goulash met rijst, patat met yoppiesaus, bloemkoolschotel, 
pizza, uientaart, garnalencocktail, pannenkoeken, 
bouillonsoep, het maakt allemaal niet uit. Gewoon je deur 
open zetten en de borden op tafel. Of… trek je stoute 
schoenen aan (wel even doorgeven) en laat je verrassen. 
Eet lach en geniet samen. 
Ben je ook van de partij, die 6de november? Als kok of eter of kom je gewoon eten en 
spelen, of alleen voor het toetje?!! 
 
Bewegen voor 50plussers bij Impe en Iemkje in De Driehoek, elke 
maandagmiddag- van 14.15 tot 15 uur 
Kom bewegen in De Driehoek, ook als je niet zo goed ter been bent….bewegen al 
zittend op een stoel is ook leuk!! Onze leidster, Jolanda, heeft een heel arsenaal aan 
oefeningen paraat, de kosten zijn 10 euro per maand en het gezellige kopje thee na de 
tijd, komt er voor 1 euro bij. 
 
Bingo d.d. 19 september 
Bingo is blijkbaar een prachtig, aanstekelijk, gezellig woord, want De Driehoek liep vol 
met koffieochtendgasten. Zwaantje en Anke hadden zoals gewoonlijk de controle over 
de nummers en bedachten allerlei grappige nevenakties. Impe en Iemkje zorgden voor 
heerlijke koffie, thee en versnaperingen. 
 
Data koffieochtenden  
Elke derde maandag van de maand van 10 uur tot 11.30 uur. 17 oktober, 
bloemschikken bij Impe en Iemkje in De Driehoek, voor degenen die niks met bloemen 
hebben, er zijn altijd wel spelletjes. 
21 november zijn we weer in DeSwingel voor een reguliere spelletjesochtend, 
voorafgaand door bijpraten, bewonderen en verwonderen….. 
 
De Taartjesactie 
De data 4, 5, 6 en 7 oktober vallen in de landelijke week tegen eenzaamheid. Bij ons in 
Wijnjewoude, wordt het een feestweek voor veel ouderen, want Bakkerij van der Molen 
heeft het slagroomgebak dan in de aanbieding speciaal voor deze actie. Het geringe 
bedrag wat er dan nog neergeteld moet worden, betaalt Kom erbij. Het houdt dus in dat 
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er kosteloos genoten kan worden van dit taartmoment. Het wordt een week van 
ontmoeting en onvergetelijke momenten. 
 
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. 
 
Aandacht is al heel wat 
Ze komt om de drie weken even langs. Dat is nu al een paar jaar bezig. We maken een 
afspraak en dan komt ze even informeren hoe het is. Dat is belangrijk, omdat ik dan een 
aanspreekpunt heb. Dat is punt één. De rest komt erbij, maar punt één is dat er iemand 
is die weet wie je bent, met naam en toenaam en bijzonderheden, als op een gegeven 
moment mij iets overkomt. Dat had ik eerst niet en daar was ik wel een beetje bezorgd 
om. Het is fijn dat ik nu iemand kan aanspreken. (man van 77, geen kinderen). 

 
Trouw, De Verdieping, interview met Anja Machielse.  

Filosoof en Sociaal wetenschapper, over haar onderzoek, waarbij ze een aantal jaar  
17 hulpverleners en 53 cliënten volgde. Een reactie van een cliënt. 

 
Nuttige informatie voor de koffieochtenden 
Iedereen (jonger en wat ouder) is welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur en voor vragen of 
ideeën kun je altijd bellen met Alie 0516-481307 of Lydia 06-37552518 of mailen naar, 
komerbij@wijnjewoude.net. 
Denk je aan de financiële bijdrage van € 3,- (introducees mogen één keer gratis mee). 
Bovendien geldt altijd, ben je slecht ter been en wil je wel graag komen, we halen je en 
brengen je weer thuis! Gewoon bellen! 
Onderweg treffen we je graag, voor een praatje of misschien een liedje? En….vertel het 
door! 
 
Namens werkgroep Kom erbij, 
Lydia Huisman 
 

Prikbord 
 
 
Alle kaerten, omtinkens en bliken fan 
meilibjen ha makke dat it ôfskie fan ús 
leave heit, pake en oerpake 
 

Jasper van der Wal 
- Job - 

 
foar ús hiel bysûnder wie. Wy sizze 
hjirby eltsenien hertlik tank derfoar.  
 
Wynjewȃld, famylje Van der Wal 

 De geplande kledingmarkt in de 
Swingel op 1 oktober gaat niet door. 
Door bouwwerkzaamheden is de 
ruimte niet beschikbaar. 
Volgend jaar hopen we de 
kledingmarkt weer te organiseren. 
 
Swingelactiviteiten 
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Nieuws van het Dorpssteunpunt 
 
Heb je ook moeite om je energierekening te betalen? 
Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energie-
rekeningen moeilijk betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. 
Dat doen ze met de energietoeslag. De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 
verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-. Heb je al een deel van het geld ontvangen? Dan 
hoef je niets te doen. Je ontvangt de aanvullende € 500,- automatisch. Heb je een 
aanvraag gedaan maar nog niets gehoord? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag te doen.  
 
Werk je, maar verdien je niet veel? Vraag de energietoeslag dan aan bij de gemeente 
waar je woont. Doe dat ook als je niet zeker weet of je er recht op hebt. Je merkt vanzelf 
of je de energietoeslag krijgt. Als je teveel verdient, dan wordt je aanvraag afgewezen. 
Je ontvangt dan geen energietoeslag en hoeft niet bang te zijn voor een boete en er zijn 
ook geen andere vervelende gevolgen. De energietoeslag heeft geen invloed op je 
uitkering. Die verandert er niet door. Ook je huur-, zorg- of kinderopvangtoeslagen 
blijven hetzelfde.  
 
Wil je meer weten over de energietoeslag? Ga dan naar de website van de 
Rijksoverheid  https://www.rijksoverheid.nl/. Dan: zoekopdracht en dan intypen 
‘energietoeslag’. 
 
Tip: Vraag de energietoeslag ook aan als je niet zeker weet of je er recht op hebt. Je 
hoort vanzelf of je er wel of geen recht op hebt. 
 
Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? Neem dan contact op met 
ons Dorpssteunpunt in Wijnjewoude.  
Telefonisch zijn we bereikbaar op de volgende telefoonnummers: 
Appie de Haan  06- 575 217 32 
Alie Blaauwbroek  0516- 48 1307 
Martje Seefat   06- 510 586 45 
Grietzen van der Woude 06- 206 559  98 
U kunt uw vraag ook stellen via email dspwijnjewoude@gmail.com  
 
Nog een paar handige adressen:  
Humanitas Thuisadministratie, de Kledingbank in Ureterp en de Voedselbank. 
Dan nog twee websites voor sport en cultuur:  
-SAM&voor alle kinderen (samenvoorallekinderen.nl) 
-Volwassenenfonds Sport&Cultuur/Gemeente Opsterland 
Ook heeft de gemeente Opsterland budgetcoaches.  
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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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Lichtjesavond op begraafplaats Duerswâld 2022 
 

 
 
 
De traditionele lichtjesavond in Wijnjewoude kan dit jaar hopelijk weer doorgaan.  
Op zaterdag 29 oktober is de begraafplaats op Duerswâld sfeervol verlicht. U bent van 
harte uitgenodigd om daar in gepaste rust uw overleden geliefde te gedenken en een 
lichtje op het graf te plaatsen. 
 
Ter nagedachtenis van hen die elders 
begraven of verstrooid zijn, kunt u een 
gedenklichtje plaatsen op het grote witte 
hart dat daarvoor op de begraafplaats 
staat. De grafkaarsen worden op 
meerdere plekken op het kerkhof 
verstrekt. Net als de kleine 
gedenkkaartjes die u kunt beschrijven 
en aan de kaars bevestigen. Breng 
daarvoor a.u.b. uw eigen pen mee. 
 
De lichtjesavond begint om 19.00 uur. 
Aan het begin wordt een openingswoord 
gesproken en er klinkt deze avond 
passende en troostvolle muziek over de 
begraafplaats.  Uitvaartvereniging Eert 
De Doden hoopt dat u weer een 

betekenisvolle lichtjesavond kunt 
beleven.  
 
Vriendelijk verzoek om waar mogelijk op 
de fiets naar de begraafplaats te komen. 
Een zaklamp is handig om het graf van 
uw dierbare te vinden. De lichtjesavond 
wordt georganiseerd door 
uitvaartvereniging Eert de Doden in  
samenwerking met Stichting 
Begraafplaatsen en de Hervormde 
gemeente.  
 
Lichtjesavond Wijnjewoude 
Zaterdag 29 oktober om 19.00 uur 
Begraafplaats Duerswâld, 
Breeberchspaad, 19241 WP 
Wijnjewoude 
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Nieuws van de Swingel 
 
Op het moment dat u deze Bân leest is het oktober. 
Volgens planning ronden wij de verbouw-
werkzaamheden aan de Swingel af, en maken ons op 
voor de feestelijke ingebruikname op 22 oktober. Een woord van dank is op zijn plaats 
voor al diegenen die òf professioneel òf als vrijwilliger zo hard hebben gewerkt om onze 
doelen te realiseren. 
 
De Swingel 2.0 is een prachtig gebouw geworden waar het hele dorp van gaat genieten. 
Alle bestaande activiteiten kunnen worden hervat en er is volop gelegenheid voor het 
ontplooien van nieuwe activiteiten. 
 
Met alle gebruikers willen we alle inwoners van Wijnjewoude graag uitnodigen de 
Swingel te bezoeken voor de open dag van 13.00 tot 16.00 uur op 22 oktober. Naast de 
kennismaking met alle gebruikers kunt u de Swingel van boven tot onder bekijken. 
Vanaf 19.30 breekt de feestavond los. Veel muzikanten uit Wijnjewoude geven acte de 
presence, dit alles ondersteunt door D.J. Appie. Feest, dansen en gezelligheid zijn de 
belangrijkste ingrediënten van deze avond. Consumpties zijn éénmalig laag geprijsd en 
wel € 2,00 per consumptie. Er is geen sprake van entreeprijzen. Wij hopen dat de 
inwoners van Wijnjewoude zich dit feestje niet laten ontgaan. 
 
Financiering van bouwkosten 
Bouwen kost veel geld, dat geldt ook voor de Swingel. 
Een belangrijk deel van de verbouwing is gefinancierd door: 
 

– Gemeente Opsterland 
– Provincie Fryslân 
– VSBfonds 
– Oranjestichting 

– Van Teyensfundatie 
– P.W. Janssenstichting 
– WEN 

 
 
Bestuursaspecten 
In het bestuur van de stichting dorpshuis Wijnjewoude hebben zich enkele mutaties 
voorgedaan, en wel als volgt: 
Uitgetreden:  

- Poppe de Haan (termijn afgelopen) 
- Ninna Hiddema (verhuizing) 

Toegetreden:  
- Marco Tadema 
- Ellen Lampe 
- Marianne Hulsbergen 

 
Rookbeleid in en rond de Swingel 
Het bestuur heeft besloten dat alleen nog gerookt mag worden op de daartoe 
aangewezen plek, links naast de ingang van de Swingel. 
Voor de rest is de Swingel rookvrij. Dit geldt ook voor het terras. 
 
Alex van der Meer St. dorpshuis Wijnjewoude 
 



25

Verslag van een verbouwing 
 
In deze Bân wordt de nodige aandacht geschonken aan de afronding van het 
bouwproces in de Swingel en de feestelijke ingebruikname. Hierna een schets van wat 
er feitelijk gebeurd is: 
 
De doelstellingen vooraf 
– vergroting van keuken en materiaalberging; 
– verduurzaming gebouw; 
– het aantrekkelijker maken van interieur en exterieur; 
– het organiseren van een beperkte cafetariafunctie en uitbreiding van het assortiment 

van de keuken. 
 
Het bouwproces 
Uitbreiding keuken: 
– de ruimte van de keuken is aanmerkelijk vergroot; 
– we kennen nu een aparte toegang tot het terras en er is een cafetarialoket; 
– spoelkeuken en voedselbereiding zijn strikt gescheiden; 
– aanleg nieuw ventilatiesysteem; 
– aangekocht zijn: nieuwe vaatwasser/bakplaat/steamer/koelbank; 
– bouwkundig is sprake van: nieuwe wanden/nieuw plafond/nieuwe gietvloer/volledig 

nieuw installatiewerk. 
 
Vervanging vloer grote zaal 
– Nieuwe vloer 

• 96 kubieke meter zand gestort 
• 230 kubieke meter schuimbeton gestort 
• 2900 meter slang voor vloerverwarming 
• Vloer is nu optimaal geïsoleerd 

– Nieuwe toiletten, waaronder twee kinderwc’s 
• Nieuwe gietvloer, nieuwe toiletten (inbouw), nieuw plafond 
• Vervanging gasketel door warmtepomp (komt nog) 
• Vervanging radiatoren verdieping door aircosystemen (koelen en verwarmen) 
• Nieuwe entree door middel van elektrische schuifdeuren 
• Vervanging glas door HR++glas bovenverdieping voorzijde 
• Vervanging bestaande kozijnen zuidzijde door kunststofkozijnen met HR++glas. 
• Aanleg nieuw terras 
• Optimalisatie alarmsystemen 
• Vervanging vetput 
• Herinrichting vuil-water- en hemelafvoeren en riolering 
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FRIKANDEL 
FRIKANDEL SPECIAAL
KROKET
GOULASHKROKET 
A'DAMSE KROKET
NASISCHIJF
BAMISCHIJF
MEXICANO
SHOARMAROL
BRAADWORST
BEREHAP
GEHAKTBAL
KIPSCHNITZEL
KIPSATÉ
KIKASTICK
LOEMPIA
KIPNUGGETS
KIPCORN
BITTERBALLEN
MINI SOUFLESSES
KAASSOUFFLÉ
SOUFLESSE
GROENTEKROKET

KROKET
FRIKANDEL
HAMBURGER

SNACKS
PATAT

PLATES

PATAT
PATAT GROOT
ZAK PATAT V.A. 

RASPATAT
RASPATAT GROOT
ZAK RASPATAT V.A. 

LIEVER EEN PLATE MET PATAT, SAUS
NAAR KEUZE EN VERSE SALADE? DAT
IS GEEN PROBLEEM! 
PLATES ZIJN VERKRIJGBAAR VANAF €
6,50. DAARNAAST KUNT U KIEZEN
VOOR HET MAANDMENU. DEZE KUNT
U VINDEN OP HET KRIJTBORD.

VERJAARDAG, JUBILEUM OF CATERING OP
LOCATIE?
OOK DAN BENT U BIJ DE SWINGEL OP HET
JUISTE ADRES! 

€ 1,80
€ 2,30
€ 1,80
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,10
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 2,80
€ 4,95
€ 2,75
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,10

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,20

€ 2,20
€ 3,10 
€ 4,00

BROODJES
HAMBURGER SPECIAAL
SHOARMA
GEZOND

TEVENS ZIJN ALLE SNACKS
OP EEN BROODJE TE
VERKRIJGEN TEGEN EEN
MEERPRIJS VAN € 0,50

€ 3,75
€ 6,50
€ 4,50

CAFETARIA

€ 2,70
€ 3,60 
€ 5,00 
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 
Bobotie is een Zuid Afrikaans gerecht met o.a. boontjes en appel. Die boontjes zijn er 
ook dit jaar weer veel te vinden in onze volkstuin. Bobotie is een heerlijk en eenvoudig 
te maken recept met appel, sperziebonen en rijst. 
Zelf vind ik het jammer, wanneer je eerst naar de winkel fietst en daar een pakje Bobotie 
haalt. Er gaat niks boven vers en… het liefst uit eigen groentetuin natuurlijk. 
 
 
Bobotie (4 personen) 
 
400 gram half-om-half gehakt 
400 gram verse sperziebonen 
1 groene paprika 
1 grote ui 
3 tenen verse knoflook 
100 gram zachtzure appel 
200 milliliter crème fraîche 
1 ei 
Kerriepoeder 
Korianderpoeder 
Kurkuma (Koenjit)  
300 gram rijst 
75 gram rozijnen 
 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Kook ondertussen de sperziebonen beetgaar. 
Fruit de ui en knoflook in een scheutje olijfolie, totdat het glazig is. Voeg vervolgens het 
gehakt toe en bak het rul. Hak met je pollepel of spatel het gehakt in kleine stukjes. 
Voeg nu de in stukjes gesneden paprika toe en bak even mee. Breng op smaak met 
zout en peper. Voeg de beetgare sperziebonen toe. 
 
Zet het vuur uit en voeg de crème fraîche, ei, kurkuma, korianderpoeder en kerriepoeder 
toe en roer goed door elkaar. Meng ook de in stukjes gesneden appels erdoor. Vet je 
ovenschaal in met wat olijfolie en schep hierin het mengsel uit de pan. Bak de 
ovenschotel af in ongeveer 20 minuten (200 graden). Kook ondertussen de rijst gaar en 
giet af. Roer de rozijnen goed door de warme rijst, zodat ook deze lekker warm worden. 
 
Siebo 
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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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Boodschappen voor Voedselbank Opsterland 
 
120 stukken kaas, 120 pakken macaroni, 240 pakken frisse fruitdrank en 120 tubes 
tandpasta. Dit en meer stond op het lijstje van Girbe Hollemans. Hij deed namens zijn 
advieskantoor G.H. Verzekeringen & Hypotheken boodschappen voor Voedselbank 
Opsterland, in samenwerking met Nh1816 Verzekeringen. 
 
Donatie van € 3.000,- 
Gesteund met een bijdrage van Nh1816 
Verzekeringen rekende Hollemans € 
3.000,- af bij de kassa van Albert Heijn 
Gorredijk. Girbe Hollemans vertelt: “De 
Voedselbanken hebben het moeilijk om 
aan voldoende producten te komen, terwijl 
het aantal gezinnen onder de 
armoedegrens in deze onzekere tijd 
alleen maar toeneemt. Met name de 
versproducten, zoals zuivel en groenten, 
zijn onvoldoende voorradig”. 
 
Betrokken bij lokale samenleving 
Hollemans is met zijn kantoor gevestigd in 
Gorredijk en heeft veel klanten in de 
gemeente Opsterland. “Ondanks dat de 
coronatijd ook voor ons veel 
aanpassingen heeft gevergd, gaat het in 
de financiële branche nog betrekkelijk 
goed. Daar ben ik natuurlijk dankbaar 
voor, maar tegelijkertijd raakt mij het lot 
van andere ondernemers en hun 
werknemers, die hun banen verliezen. 
Sommigen komen dusdanig in de 
problemen dat zij nauwelijks 
boodschappen kunnen doen”. 
 
Meer dan een zak met geld 
De donatie van € 3.000,- is een mooi 
bedrag voor de Voedselbank Opsterland, 
die afhankelijk is van giften in de vorm van 
geld en producten. “Een donatie doen is 
voor mij meer dan een zak met geld 
neerzetten aan de voordeur,” vertelt 
Hollemans. “Prachtig dat ik, samen met 
Nh1816, van dat geldbedrag zoveel 
broodnodige producten kan inzamelen 
voor onze Voedselbank!”. 
 
Kaarten voor het theater 
Dit jaar heeft Girbe Hollemans iets extra’s 
voor alle klanten en vrijwilligers van de 
voedselbank Opsterland. Vanuit zijn 

betrokkenheid bij theater De Skâns heeft 
hij gratis kaarten beschikbaar gesteld voor 
de voorstelling “Alde Wiven fan’e Gordyk”. 
 
Bijzondere tijden vragen om bijzondere 
initiatieven 
Voor zijn actie deed Hollemans met 
succes een beroep op de coöperatie 
Nh1816 Verzekeringen, die lokaal 
maatschappelijke initiatieven steunt om 
een ander te helpen. 
Samen betrokken: dat is waar Nh1816 en 
G.H. Verzekeringen & Hypotheken voor 
staan. In december 2020 waren ze samen 
ook sponsor van de Voedselbank en dit 
jaar doen we het nog een keer. “We 
verzekeren met oog voor de wereld om 
ons heen en zetten samen de schouders 
onder sterke maatschappelijke 
initiatieven”. 
 
Over G.H. Verzekeringen & 
Hypotheken, Nh1816 Verzekeringen 
G.H. Verzekeringen & Hypotheken zet 
zich in als onafhankelijke, financiële 
adviesorganisatie in het noorden van 
Nederland. Het kantoor is gevestigd in 
Gorredijk. Het is gespecialiseerd in 
schade- en levensverzekeringen en 
hypotheken voor zowel particuliere als 
zakelijke klanten. Korte lijnen en 
persoonlijk contact zijn voor Girbe 
Hollemans vanzelfsprekend. Betrokken bij 
zijn klanten én omgeving. 
Nh1816 is een coöperatieve verzekeraar 
en onderscheidt zich door een stabiel 
beleid, innovatieve oplossingen en focus 
op hoge klanttevredenheid. Nh1816 
streeft niet de hoogste winst na maar doet 
zaken in het belang van haar 
stakeholders. Vanuit die coöperatieve 
gedachte wordt een gedeelte van de winst 
teruggegeven aan de samenleving. 
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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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Korendag met Annejaap Soldaat en gastzangers  
 

Op zaterdag 22 oktober gaan de vier Friese 
koren van dirigent Annejaap Soldaat 
gezamenlijk een muzikale avond voorbereiden 
en uitvoeren in Gorredijk. Daarbij zijn 
gastzangers van harte welkom! 
De uitvoering voor publiek is ’s avonds en kent 
naast koor- ook samenzang en muzikale 
intermezzo’s.  
 
Het wordt een zogenaamde scratch-dag, 
waarbij de gezamenlijke koren en gasten  
‘s middags enkele nieuwe stukken instuderen. Deze worden dan ’s avonds tijdens de 
uitvoering ten gehore gebracht. Daarnaast zal elk koor ook een eigen stuk zingen.  
 
De deelnemende koren zijn:  

Mannenkoor Patrimonium uit Leeuwarden;  
Ta God’s Eare uit Broeksterwoude;  
Looft den Heer Wijnjewoude en het  
Interkerkelijk Koor Gorredijk (gastheer en organisator). 

 
Annejaap Soldaat is een enthousiaste dirigent die sterk wordt gewaardeerd door zijn 
koorleden. Met zijn opgewekte karakter maakt hij de repetities tot een wekelijks 
genoegen. 
 
Heb je zin om mee te zingen op deze informele en ongetwijfeld gezellige korendag? 
Geef je dan voor 15 oktober op bij: Aafke Visser, 0516-481675 (Wijnjewoude) 
of Anita Veenstra 0513-462248 (Gorredijk). 
Kosten deelname: €5,-. De scratch start om 13.00 uur.  
De uitvoering is van 19.30 uur tot ca 21.00 uur. Entree gratis. Collecte bij de uitgang.  
Zaterdag 22 oktober. Locatie: Ontmoetingskerk, Schansburg 3 in Gorredijk 
 
 
 
 

De Boom 
 

Boompje, boompje wat een blad, 
Ik wist niet dat je zoveel had. 

Jij maakt mijn pad, 
nu zo glibberig glad. 

 
Ach mensje, mensje toch 

Herinner jij het je nog. 
Het frisse jonge groen in de maand mei, 

 maakte het jou niet ontzettend blij. 
 

In de zomer zocht je verkoeling en gemak, 
 onder mijn dichte bladerdak. 

 
In de herfst laat ik alles waaien, 
 om mijn vruchten uit te zaaien. 

Zie jij in de winter mijn kale hout, 
 dan weet je, het wordt koud. 

 
Annie 
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Showband Oerterp geeft gratis muziekles 
 
Heeft het je altijd leuk geleken om een muziekinstrument te leren bespelen? Dan is dit je 
kans! Showband Oerterp gaat namelijk dit hele jaar gratis muzieklessen verzorgen, 
waardoor dit voor jou de uitgelezen kans is om te kijken of het echt iets voor je is! 
 
Wat gaan we doen? 
In overleg verzorgen wij gratis muzieklessen. Je krijgt een instrument van de Showband 
in bruikleen, dus ook die hoef je niet aan te schaffen. Je leert noten lezen en een 
instrument bespelen. Dit kan zijn, een piccolo, dwarsfluit, altsax, saxofoon, xylofoon, 
bekkens, basedrums en zelfs het drummen kun je nu helemaal gratis leren! Hoe vet is 
dat? 
 
Waar doen we dat?  
In MFC de Wier in Ureterp zijn wij iedere dinsdagavond van 19:45 uur tot 21:15 uur. De 
gratis lessen worden verzorgd op een tijdstip die we met elkaar overeenkomen. Dit kan 
ook op een middag zijn. Je moet je wel even opgeven, zodat wij weten hoeveel mensen 
er komen. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar 
wiesjeoosterbaan1974@gmail.com of een appje naar 06-10690998 
 
 

Dorpsagenda 
 
Oktober 
4 Herfsttennis voor de jeugd van 16.00 – 18.30 uur 
5 VVV Rommelmarkt van 14.00 - 18.00 uur 
6 Klaverjassen in gebouw de Driehoek 
7 Schutjassen in de ODV kantine, 20.00 uur 
17 Ledenvergadering WEN 
17 Kom Erbij bloemschikken in gebouw de Driehoek 
20 Klaverjassen in gebouw de Driehoek 
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 
29 Lichtjesavond, 19.00 uur begraafplaats Duerswâld 
30 Slottoernooi tennis voor volwassenen van 11.00 – 14.00 uur 
 
November 
3 Klaverjassen in gebouw de Driehoek 
4  OOLK, 20.00 uur in de Swingel 
4 Schutjassen in de ODV kantine, 20.00 uur 
4 Ledenvergadering ijsclub Great Foarút, 20.00 uur in de Swingel 
5 Speelgoed, boeken en kerstmarkt, 12.30 uur in het Trefpunt 
6 Running Dinner 
19 Intocht Sinterklaas 9.30 uur – Aankomst Klein Groningen 
21 Koffieochtend Kom erbij om 10.00 uur 
24 Uitje Zonnebloem naar Orchideeën hoeve  
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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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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Oktober 

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

 9 9.30 uur Duurswoude Ds. A.D. Poortman, Veenendaal 
 13.45 uur Duurswoude Ds. J. Snaterse, Hoogeveen 

16 9.30 uur Weinterp Ds. G. de Fijter, Kampen 
 13.45 uur Weinterp Dhr A. Lowijs, Noordscheschut 

23 9.30 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 
 13.45 uur Duurswoude Ds. M. Visser, Wezep 

30 9.30 uur Weinterp Dhr. J.C.A. van den Berge, Sebaldeburen 
 13.45 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Zangdienst 

 
November 

3 19.30 uur Weinterp Dhr. L. Blees,Dorkwerd, Dankstond voor gewas en 
arbeid 

6 9.30 uur Duurswoude Prop. H. Kramer, Urk 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. D. Vos, Oostwold 

 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Oktober 
2 9.30 Ds. H. Engelsma Israëlzondag 
9 11.00 Ds. H. Engelsma  
16 9.30 Ds. J. Zondag, Dedemsvaart  
23 9.30 Da. I. v.d. Beukel  
30 9.30 Ds. H. Engelsma Vierdienst 

 
November 
2 9.30 Ds. E. Egberts, Rijssen Dankdag 
6 9.30 Ds. A. Elverdink, Eastermar  
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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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