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Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

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

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

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

HM Haarmode Wijnjewoude

Een afspraak maken doet u telefonische:

0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Openingstijden:

    Ma.   13:00 – 17:30

    Di.    8:30 – 12:00 13:00 – 17:30

    Wo.     13:00 – 20:00

    Do.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Vr.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Za.      Gesloten

Pedicure- en manuele praktijk

Alma van der Meulen

Medisch pedicure
Manuele therapie
Voetreflexologie
Ook bij u thuis

Behandeling volgens afspraak
0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36
9241 GL  Wijnjewoude

Kinderen/jongeren met een beperking!!

- tijdelijk verblijf

- logeerhuis

- dagopvang

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

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

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

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

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

Op werkdagen open  
van 8:30 uur tot 12:00 uur 
van 13:00 tot 17:00 uur
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Van de redactie 
 
 
Redactie "de Bân" 

Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 
Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 
Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 
Gerda Westerhof, Merkebuorren 14  
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 3 december 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 26 november 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 ons dorp was de afgelopen 
oktobermaand een echte 
oogstmaand. De vernieuwde 
speeltuinen werden officieel geopend 
en ook de flink verbouwde Swingel 
werd weer feestelijk in gebruik 
genomen. Wat een weelde dat 
Wijnjewoude zoveel artiesten herbergt 
om zo een feest zelf te verzorgen. 
Zowel muzikaal als gymnastisch.  
Ook een eigen zonnepark is zichtbaar 
in wording waarvan de vruchten vanaf het volgend voorjaar en zomer geoogst kunnen 
worden, een mooi toekomstbeeld. 
 
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 

 
“Hjerstkleuren” 
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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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Update planning wegwerkzaamheden 
Merkebuorren Wijnjewoude 
De werkzaamheden aan de 
Merkebuorren Wijnjewoude hebben 
langer geduurd dan gepland was, 
namelijk t/m 21 oktober. 
Werkzaamheden behorende bij Fase 3 
worden in het voorjaar 2023 uitgevoerd. 
 
Hondenpoep 
Het is de bedoeling een afvalbak te 
plaatsen in de berm van het fietspad bij 
het Wâldhûs. Goedkoop zijn deze 
afvalbakken niet, maar we hadden 
goede hoop het benodigde bedrag door 
giften en subsidies bij elkaar te krijgen. 
Tot dusverre is dit nog niet gelukt, maar 
we blijven het proberen. 
Een hondenbezitster vroeg of er een 
afvalbak geplaatst kan worden aan het 
einde van het Finnepaed. Ook in de 
berm van het Finnepaed ligt het één en 
ander, waar we liever niet intrappen. 
Plaatselijk Belang wil hier best aan mee 
werken. Ook hier geldt: hoe krijgen we 
dit gefinancierd? Suggesties zijn van 
harte welkom! Geef uw suggesties door 
aan pbwijnjewoude@gmail.com.  
 
De Swingel 
Op zaterdag 22 oktober vond de 
heropening van De Swingel plaats. 
Velen kwamen ’s middags en ’s avonds 
langs om een kijkje te nemen. Ook 
verzorgden verschillende inwoners uit 
ons dorp ’s avonds een optreden.  
We willen het bestuur van De Swingel 
van harte feliciteren met het resultaat. 
Wat is het mooi geworden! In de pers 
lezen we regelmatig over dorpshuizen 
die moeten sluiten. Dan is het bijzonder, 
dat in Wijnjewoude het mogelijk was het 
dorpshuis een update te geven, uit te 
breiden en te verduurzamen! 

 
Speeltuinen 
Ook de speeltuinen werden zaterdag 22 
oktober geopend. Met veel inzet van de 
werkgroep en vrijwilligers hebben 
verschillende buurten een speeltuin 
gekregen, waar het voor de kinderen fijn 
spelen is. Dank aan allen, die zich 
daarvoor hebben ingezet!  
 
AED 
Er is gevraagd, of er ook een AED kan 
komen tussen Wijnjewoude en 
Bakkeveen. De afstand naar de 
aanwezige AED’s is te groot en elke 
minuut telt. De financiering is nog niet 
rond, maar we hebben goede hoop, dat 
we binnenkort de AED kunnen 
bestellen.  
 
Bloeizone Wijnjewoude 
De regiosubsidie is toegekend. Voor 
Wijnjewoude een bedrag van €25.000,-! 
Dat betekent dat de werkgroep 
‘Bloeizone Wijnjewoude’ de plannen 
verder kan gaan uitwerken. Wordt dus 
vervolgd. 
 
Lid in de orde van Oranje Nassau 
Voor Ruurd en Klaasje van der Woude 
was het een hele verrassing, dat zij te 
horen kregen, dat het ‘Zijne Majesteit de 
Koning behaagd heeft Ruurd en Klaasje 
van der Woude te benoemen tot lid in 
de orde van Oranje Nassau’. In het 
Friesch Dagblad werden zij ‘de spil van 
Wijnjewoude’ genoemd. Een terechte 
titel want zij hebben veel voor 
Wijnjewoude en met name De Swingel 
betekend. Van harte gefeliciteerd met 
deze onderscheiding! 
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Vernielingen 
Helaas hebben we de laatste tijd te 
maken met vernielingen aan borden en 
bloembakken. Heel jammer. Het lijkt 
slordig en bovendien kost herstelgeld, 
dat we liever op een andere wijze 
gebruiken! Laten we met z’n allen er 
voor zorgen, dat vernielingen worden 
voorkomen. Door het niet te doen en als 
we zien, dat anderen het (willen) doen 
ze er op aan te spreken, of het in ieder 
geval aan ons door te geven!  
 
Snelheidsbeperkende maatregelen 
Merkebuorren 
De drie buurtverenigingen van de 
Merkebuorren hebben overlegd met 

PBW over een proef met 
snelheidsbeperkende maatregelen. De 
buurtverenigingen willen dit bereiken 
door het plaatsen van bloembakken en 
zo ook de weg verfraaien. 
Het voorstel is voorgelegd aan de 
gemeente, die het plan op veiligheid en 
verkeerstechnische aspecten gaat 
beoordelen. 
Als dat advies binnen is gaan we de 
volgende stappen bespreken. 
 
Groenbrengpunt Ureterp 
U kunt uw groenafval elke 
zaterdagmorgen in november brengen 
naar het Groenbrengpunt in Ureterp. 

 
 

             WEN Stap voor Stap 
            
 
Opbrengst zonneweide helemaal 
voor het dorp 
Omdat WEN de ontwikkeling van de 
zonneweide aan de Tolleane niet aan 
een commerciële partij heeft uitbesteed, 
maar alles in eigen beheer doet, komen 
de te verwachten financiële opbrengsten 
ook volledig ten goede aan het dorp. 
Het is dus met recht een 
dorpszonneweide. 
In de eerste jaren zal het geleende 
bedrag zo snel mogelijk worden 
afgelost. Daarna komen er jaarlijks 
tientallen duizenden euro’s naar het 
dorp, afhankelijk van de 
stroomopbrengst en de stroomprijs. De 
grond onder de zonneweide is voor 25 
jaar gehuurd, dus zo lang kunnen de 
panelen blijven liggen.  
 
Samen kunnen we er iets moois van 
maken. Help je even mee? 
Voorlopig is het zicht op de zonneweide 
niet ideaal. Je ziet natuurlijk liever een 
mooie en gevarieerde rand van heesters 
langs de Tolleane. Dan kun je langs de 
sloot ook een leuke wandeling maken 

en genieten 
van veel 
kleuren groen, vogels, bloemen en 
bessen.  
Laten we met elkaar de handen uit de 
mouwen steken om de heesters in te 
planten. Samen maken we er een super 
gezellige zaterdag van in december of 
januari. Dus laarzen aan en schep of 
spade mee! Graag opgeven bij Frans 
Pool, 06- 57584354. Hou voor de 
definitieve datum de Bân, website en 
facebook in de gaten.  
 
Geen geld op de plank om te 
verduurzamen? 
De idioot hoge energieprijzen vragen 
om bewust energiegebruik. Gelukkig zijn 
er allerlei mogelijkheden om zonder 
kosten flink te besparen. Maar om je 
huis te isoleren of een slim 
verwarmingssysteem of zonnepanelen 
aan te schaffen moet er wel geld zijn.  
Gelukkig komt er voor woningeigenaren 
met een inkomen tot €45.000,- per 1 
januari de mogelijkheid om een 
renteloze duurzaamheidslening af te 
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sluiten. Maar WEN zoekt naar 
mogelijkheden voor alle dorpsbewoners 
om actief met besparen aan de slag te 
gaan, of ze nu eigenaar of huurder zijn 
en of ze zelf geld hebben of niet, WEN 
probeert iedereen te ondersteunen. 
Daarom zoekt WEN samen met 7 
dorpsgenoten, die niet zelf kunnen 
investeren uit welke 
ondersteuningsbehoefte er is. Alle 
deelnemers hebben, waar gewenst met 
begeleiding van WEN, offertes 
opgevraagd voor geschikte maatregelen 
waarmee zij fors kunnen besparen op 
hun gas en/of stroomverbruik. 
Wat we leren is dat elk huis en elke 
bewoner anders is. Daarom zal een 
standaard oplossing niet werken, maar 
is er maatwerk nodig. Wel kunnen 
andere dorpsbewoners van deze 
ervaringen leren. 
De vervolgstap gaat zijn dat elk van de 
7 deelnemer zich gaat oriënteren op een 
voor haar/hem geschikte 
financieringsvorm. Ook daarbij kan 
WEN waar gewenst ondersteunen. 
Heb jij ook behoefte aan ondersteuning 
om te besparen? Stuur een mail aan 
besparen@wen.frl. 

Elkien en WEN met huurders in 
gesprek 
Elkien heeft alle huurders uitgenodigd 
om met elkaar te bespreken welke 
wensen er leven voor het besteden van 
de stimuleringsbijdrage van WEN.  
Met de huurders van de Meester 
Geertswei en de duplexwoningen aan 
de te Nijenhuiswei heeft Elkien 
inmiddels een versneld isolatieplan 
gemaakt. Dit wordt komende winter 
uitgevoerd. 
 
Postcoderoosproject  
De ledenvergadering van de coöperatie 
heeft op 17 oktober uitgesproken dat zij 
de deelnemers aan het 
Postcoderoosproject (pcr) op de Twa 
Bûken voor 2022 financieel tegemoet wil 
komen. Reden is dat door de verlaging 
van de energiebelasting, het financiële 
voordeel voor de pcr participant met 
bijna 65% is gedaald. En dat terwijl de 
hogere prijs van de stroom juist meer 
opbrengsten voor WEN tot gevolg heeft. 
Nu moet nog wel uitgezocht worden of 
en hoe de bedoelde compensatie 
juridisch houdbaar kan plaatsvinden.  
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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 
 
 
Mijn naam is Ids Bergsma, 52 jaar oud en getrouwd met Greta. Sinds 
oktober 2017 woon ik met mijn gezin aan de Gentiaan 2 in Wijnjewoude. 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als agrarisch adviseur bij Univé 
Dichtbij. Hierdoor bezoek ik veel agrarische bedrijven in Friesland. Een 
mooie baan!    
 
We wonen in een prettige wijk met fijne buren! Destijds waren wij op zoek naar een 
vrijstaande woning met meer ruimte in en om het huis. Dit hebben we gevonden in 
Wijnjewoude. Een mooie omgeving met de bossen op loopafstand. Hier gaan we graag 
naar toe met onze hond Sem. 
 
Samen met mijn vrouw Greta en kinderen (Melanie en Vincent) zijn wij in november 
2017, na 20 jaar in Ureterp gewoond te hebben, verhuisd naar de Gentiaan in 
Wijnjewoude waar we met veel plezier wonen. Mijn vrouw is werkzaam als pedagogisch 
medewerker in de kinderopvang. Mijn 24-jarige jonge dochter werkt als 
tandartsassistent en mijn 22-jarige zoon Vincent is onlangs afgestudeerd aan de HBO-v. 
 
Ik heb een grote passie voor volleybal. Van kinds af aan was ik lange tijd verbonden aan 
de volleybalvereniging in Drachten en nog steeds speel ik met teamgenoten van 
vroeger. Ongeveer 3 jaar geleden heb ik samen met een paar oude teamgenoten de 
overstap gemaakt naar volleybalvereniging DWS in Wijnjewoude. Voor mij ideaal omdat 
ik vlakbij de sporthal woon, maar ook erg leuk om zo nieuwe mensen te leren kennen. 
 
Hier en daar wat klussen met mijn zoon vind ik erg leuk. Sinds onze verhuizing hebben 
wij zelf veel klussen, zowel binnen als buiten opgepakt. We hebben een nieuwe tuin 
aangelegd en zitten zomers graag in onze zelfgebouwde overkapping. 
 
In mijn vrije tijd ben ik graag aan het werk in de tuin. Daarnaast heb ik een grote passie 
voor muziek. Ik speelde vroeger verschillende instrumenten waaronder trompet en 
drums. Ik speelde vroeger veel bij ensembles waaronder Crescendo in Drachten. Dit 
vond ik erg leuk! Wanneer ik weer wat meer vrije tijd heb zou ik dit graag weer willen 
oppakken. 
 
Voor nu geef ik de pen door aan Jannes Fokkema. Mocht u meer van mij willen weten, 
kom dan gerust eens langs aan de Gentiaan 2. 
 
Tot ziens! 
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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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Ligt er voor jou nog €2.000,- op de plank? 
 

In april van vorig jaar kreeg elk adres in Wijnjewoude een WEN-waardebon van €2.000,- 
om te besteden aan het verduurzamen van huis of bedrijf. Deze stimuleringsregeling 
loopt nog tot eind 2023 en is dus al over de helft. Inmiddels heeft ook 50 procent van 
alle adressen hun waardebon gebruikt. Het dorp is daarmee goed op weg naar het doel: 
Wijnjewoude EnergieNeutraal. Vaak wordt de bon gebruikt voor isolatiemaatregelen 
zoals spouwmuurisolatie, dakisolatie of hr++ beglazing. Ook warmtepompen en 
zonnepanelen zijn populair. 
 
Maar bij ongeveer de helft van alle 
adressen ligt de bon nog ongebruikt in 
een keukenla. We weten dat veel 
mensen plannen maken voor 
verduurzaming en besparen en nog 
nadenken over hoe zij de bon zullen 
besteden. Maar anderen zijn zich 
misschien niet bewust van deze mooie 
kans voor Wijnjewoudsters en weten 
niet dat ook zij recht hebben op de 
€2.000,- per adres (De € 2.000,- is voor 
huiseigenaren en bedrijven. Huurders 
kunnen € 500,- zelf besteden en hebben 
€ 1.500,- om samen met de verhuurder 
plannen voor te maken.) 
 
Om gebruik te maken van je waardebon 
maak je eerst voor jezelf een 

bespaarplannetje. Wat wil je precies 
doen? Waar bespaar jij het meeste 
energie mee? Wat past het beste bij jou 
en bij je huis? Met jouw persoonlijke 
plan en eventueel offertes, vraag je jouw 
stimuleringsbijdrage aan op 
www.wen.frl/stimuleringsregeling. 
Daar kun je ook alles lezen over de 
regeling en over andere subsidies waar 
je mogelijk recht op hebt. 
 
Nieuwe inwoners 
Ben ja na 1 april 2021 verhuisd binnen 
of naar het dorp en weet je niet of op 
jouw adres al gebruik is gemaakt van de 
waardebon, stuur dan even een mailtje 
naar besparen@wen.frl dan zoeken we 
het voor je uit. 

 
Vragen? 
Lukt het je niet om de aanvraag te doen? Vraag hulp van mensen in je omgeving of 
neem contact op met Frans Pool, tel.: 06 – 57584354. 
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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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Koninklijke onderscheiding voor  
Ruurd en Klaasje van der Woude 

 
 
Zaterdag 22 oktober was de 
feestelijke heropening van de 
Swingel. En het was feest, een 
super feest. Voor Ruurd en 
Klaasje werd het een bijzonder 
feest. Zij waren gevraagd de 
openingshandeling te 
verrichten. En natuurlijk is het 
leuk dat de kinderen en 
kleinkinderen er dan ook bij 
zijn. En ze waren er allemaal. 
Onze dorpsgenoten Marieke 
en Lisanne Hulder, 
ondersteund door Melissa 
lieten een staaltje acrogym 
zien van hoog niveau. Via een 
dans kwamen ze met een lint 
bij Ruurd en Klaasje terecht, 
die dit lint door moesten 
knippen. En daarmee werd de 
vernieuwde Swingel 2.0 onder 
applaus van de aanwezigen 
geopend.  
 
Maar Ruurd en Klaasje werd gevraagd nog even te blijven staan omdat er nog iemand 
was die iets wilde zeggen. En dat was tot hun grote verrassing burgemeester Lex 
Roolvink van de gemeente Opsterland. Ruurd en Klaasje werden benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Een welverdiend lintje werd hun door de burgemeester 
opgespeld. Een verdienste, mede door hun grote inzet voor de Swingel. Een aantal 
jaren terug hebben ze samen het beheer van de Swingel op zich genomen. Je kunt dan 
denken: ‘deur openen en ’s avonds weer sluiten’. Maar tussen deze twee handelingen 
wordt een heleboel werk verzet zoals: beheer Swingelagenda, verzorgen inkoop 
horecagedeelte, sleutelbeheer, zaalopstellingen, bardienst, ontvangst gasten, bepaalde 
schoonmaakwerkzaamheden, koffie en thee regelen voor vergaderingen, onderhoud 
dorpshuis, verantwoordelijkheid beheer kas en mogelijk nog veel meer werkzaamheden 
die geen naam hebben, maar dat wel moet gebeuren. 
 
Maar ze hebben veel meer gedaan voor het dorp dan alleen de Swingel. Zo deed Ruurd 
bestuurswerk voor ODV, Longa, Plaatselijk Belang en Eert de Doden. Daarnaast is of 
was hij actief in de historische werkgroep, de himmelploech, lichtjesavond en destijds 
betrokken bij de Sinterklaasviering en de Willedei. Bestuurswerkzaamheden die heel 
veel tijd vragen. Ruurd was het gewend, vanaf zijn zestiende is hij vrijwilliger geweest en 
dat begon bij de Jongerein van Wijnjewoude. 
 
Klaasje zat ruim 20 jaar in de redactie van dorpskrant de Bân, zelfs nog in de tijd dat de 
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kopij handgeschreven in de brievenbus werd aangeleverd. Vervolgens werd alles 
overgetypt. Hierin zaten heel wat uurtjes typewerk. Later werd er ook kopij verzameld op 
een diskette/ CD, deze werd vervolgens persoonlijk naar drukkerij Pool gebracht. Een 
volgende stap was dat kopij meer digitaal werd aangeleverd. Het letterlijk overtypen van 
teksten verdween, maar andere taken kwamen hiervoor in de plaats. 
Verder was Klaasje actief als vrijwilliger in de Lijte in Ureterp. Zij werkte elke 
dinsdagmorgen op de begeleidende groep, waarbij ze onder andere koffie en thee 
schonk en individuele begeleiding deed voor bewoners. Ook is Klaasje actief bij de 
werkgroep Kom erbij. 
 
Twee mensen die veel voor ons dorp doen en hebben gedaan. Inmiddels is Jolien 
Boelens benoemd als beheerder van de Swingel. Dat betekent dat Ruurd en Klaasje het 
wat rustiger aan kunnen doen. Alhoewel tijdens de verbouw was Ruurd bijna dagelijks in 
de Swingel aanwezig voor de nodige klussen die er te doen waren.  
 
De uitreiking van het lintje gebeurde tijdens een feestelijk etentje dat door het bestuur 
van de Swingel werd aangeboden aan de mensen die bij de verbouw van het dorpshuis 
een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Een geslaagd etentje met dank aan Jolien en 
Fenna die dit op een voortreffelijke wijze hebben geregeld.  
Al met al een feestelijk gebeuren deze zaterdagmiddag/ avond in de Swingel. Zie voor 
foto’s www.wijnjewoude.net 
 
Klaske  
 
 
 

Prikbord 
 

In de week van 27 november t/m 3 december komt er weer een collectant aan de 
deur met de collectebus voor het Leger des Heils. Op de bus zit een sticker met 
de QR code voor doneren met de telefoon, voor het geval u geen geld in huis 

hebt. We hopen dat u weer meewerkt aan een geweldig resultaat. 
 
De coördinator 
Aukje Veenstra 
 
 
 

Peren te koop 
We hebben veel kweeperen en willen deze graag met u delen. De opbrengst 
gaat naar een goed doel. 

 
Merkebuorren 97 in Wijnjewoude 
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Lichtjesavond bij de kerk van Duerswâld 
 
Onder ideale weersomstandigheden kwamen zaterdagavond 29 oktober velen samen 
bij de kerk van Duerswâld om hun geliefden te gedenken op het sfeervol verlichte 
kerkhof. 
 
Na klokgelui opende Marten Jakobs het ‘uur van gedenken’ en heette de aanwezigen 
welkom en in het bijzonder onze dorpsgenoot, gitarist Eddy Mulder. De gevoelige 
gitaarklanken waren heel toepasselijk op deze mooie stille herfstavond vol gedenken. 
De aanwezigen werden uitgenodigd om een kaars te halen en op het graf van hun 
geliefde te plaatsen. In het midden van de begraafplaats stond een groot wit hart met 
daarop prachtige stijlvolle bloemschikkingen, verzorgd door Griet van der Wier. Op dit 
hart konden lichtjes geplaatst worden voor dierbaren die elders waren begraven of 
bijgezet. 

 
 De kerk was open en men kon even naar binnen lopen 
voor bezinning. Klaske Miedema bespeelde het orgel 
en door het stille weer was dit ook buiten heel mooi te 
horen. 
Er werden meer dan 200 lichtjes geplaatst bij de 
graven of op het hart. Onder het genot van een kopje 
koffie/thee of ‘poeiermolke’ werd er door veel 
aanwezigen nog een poos doorgepraat. 
  
Door de goede voorbereiding en het prachtige weer 
kunnen we terugzien op een sfeervolle avond vol 
dierbare herinneringen. Hartelijk dank aan ieder die 

aan deze avond, in wat voor vorm dan ook, een bijdrage heeft geleverd.  
 
Het bestuur van ‘Eert de Doden’ 
 
 
 

Oproep van cafetaria de Swingel 
 

Cafetaria de Swingel zoekt contact met jongens/meisjes van ongeveer 16 jaar die op 
vrijdag en/of zaterdag van 17.00 tot plusminus 19.00 uur werkzaamheden willen 
verrichten. Je moet denken aan opnemen en verstrekken van de bestelling, afrekenen 
en andere voorkomende werkzaamheden. Het is de bedoeling dat een pool van 
ongeveer vier medewerkers wordt gevormd die met enige regelmaat de genoemde 
werkzaamheden gaan verrichten. Heb je belangstelling neem dan contact op met Jolien 
Wegman (0612973201) of swingel@wijnjewoude.net.  
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Bootdagtocht Zonnebloem  
Ureterp e.o. 

 
Op vrijdag 16 september jl. konden de trossen eindelijk weer 
los voor gasten van de Zonnebloemafdeling Ureterp e.o.  
 
Na een aantal jaren Corona werden de 
deelnemers met bussen opgehaald uit 
Ureterp en de omliggende dorpen en 
naar de kade in Drachten gebracht. 
Daar kon iedereen onder het genot van 
een lekker zonnetje plaatsnemen aan 
boord van de Tourist VI. Nadat de 
dames en heren allemaal een plaats 
hadden gevonden op het beneden- of 
bovendek, was er een welkomstwoord 
van de kapitein, Menno van der Werf. 
De boot was inmiddels vertrokken, tijd 
voor koffie of thee met uiteraard gebak. 
De vrijwilligers zorgden er samen met 
de bemanning voor dat iedereen kon 
genieten. Het zonnetje bleef gelukkig 
schijnen met af en toe een wolk en de 
omgeving was prachtig, wat wil een 
mens nog meer. Tijd voor een drankje 
en een hapje, waarbij een advocaatje 
met slagroom niet kon uitblijven. Voor 
de lunch werd er aangemeerd in Grou, 
daar stond de cateraar klaar met de 
warme maaltijd, heerlijke stamppot 
boerenkool of zuurkool met spekjes en 

worst. Dat ging er bij iedereen wel in, 
evenals het ijsje met slagroom als 
dessert.  
In de middag was de gebruikelijke 
verloting, ook dit jaar met vele, leuke 
prijsjes. Velen konden een leuke 
verrassing in ontvangst nemen, enkelen 
hadden helaas deze keer geen geluk. 
Tijdens dit alles werd de inwendige 
mens niet vergeten, eerst koffie/thee 
met een koekje en ter afsluiting nog een 
drankje met hapje. Alle deelnemers en 
vrijwilligers kregen namens de 
Zonnebloemafdeling een klein presentje 
als aandenken aan deze bootdagtocht. 
Rond half 5 was de haven van Drachten 
weer in zicht, de vrijwilligers en de twee 
vrijwillige verpleegkundigen werden 
bedankt voor hun inzet, samen met de 
bemanning van de boot. Helaas 
moesten de gasten van de boot door de 
regen en wind naar de bussen, het 
zonnetje was verdwenen. Het was een 
geslaagde bootdagtocht, volgend jaar 
weer. 

 
Marian Doorgeest 
Voorzitter Zonnebloemafdeling Ureterp e.o. 
 
 
 

Klaverjassen en Schutjassen 
 
 
Door omstandigheden zijn er bepaalde data gewijzigd. Onderstaande zijn de nieuwe 
vastgestelde data. 
Locatie: ODV kantine, aanvang 20:00 uur 
 
Schutjassen: Klaverjassen: 
4 november 11 november 
9 december 25 november 
 16 december 
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Pepernoten en pakjes 

 
Ook dit jaar gaat Present zich inzetten voor die 
kinderen die weinig of geen pakjes krijgen. 
Onze ervaring is blij verraste kinderen die er niet op 
rekenden iets te krijgen op 5 december. 
Dit jaar verwachten we nog meer aanmeldingen omdat steeds meer gezinnen in de  
problemen komen. 

 
De pepernoten zijn al weer te koop, dus hoog 
tijd om deze actie weer op te starten. 
 
Wilt u voor een gezin die het financieel moeilijk 
heeft een pakket verzorgen? 
Meldt u zich dan aan bij: 
mathilde.krijgsheld@presentzuidoostfriesland.nl 
of via de app: 06-3000 8106. 
 

Wat verwachten we van een pakket: 
We gaan voornamelijk voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van de basisschool. 
Die kinderen gunnen we een pakje van ongeveer € 15,-. 
Vader en/of moeder en jongere en/of oudere broers/zussen een aardigheidje. 
Zo is er een pakje voor iedereen. 
 
Aanvullen met nog iets lekkers voor iedereen (pepernoten, chocoladeletter of iets 
dergelijks). 
Wees creatief! We geven een richting met wat we verwachten. 
 
U kunt aangeven voor hoeveel kinderen u maximaal iets kunt/wilt betekenen. 
Aanmelden graag voor 12 november. 
 
Gerard Hoekstra (coördinator) 
06 51 61 71 63 
 
 
 
 
Nieuws over het Running Diner op 6 november van 

Kom erbij en Bloeizône. 
 
Lieve mede dorpsbewoners,  
Helaas kan het Running Diner niet doorgaan, dit vanwege te weinig deelname.  
Voor wie zich wel had opgegeven: hartelijk bedankt hiervoor! 
Houd vooral de Bân goed in de gaten, er wordt alweer gebroed op nieuwe plannen.  
 
De werkgroep: Aline, Giny, Leny, Nynke, Silvana, Tjitske en Alie.  
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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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                   Opening de 
vernieuwde Swingel 

 
Open huis 
Op zaterdag 22 oktober is de 
verbouwde Swingel opnieuw geopend. 
Het was een hele feestelijke dag. Vanaf 
13.00 uur kon iedereen het resultaat van 
de verbouw van de Swingel en met 
name de nieuwe keuken bewonderen. 
Maar bezoekers konden ook kennis 
maken met de verschillende gebruikers 
van de Swingel zoals de VVV, het 
Dorpssteunpunt, DWS, Longa, 
Plaatselijk Belang, Werkgroep Kom 
Erbij, de Appaloosa dancers, de 
Internationale Dansgroep, diëtiste 
Sanne de Ree, fysiotherapeut Johan, de 
fitness en de WEN. Het was 
gezelligheid door de gehele Swingel. 
Heerlijke hapjes werden gepresenteerd 
door Jolien en Fenna. 

 
Openingshandeling 
Vanaf 17.00 uur was er een feestelijk 
etentje voor iedereen die meegewerkt 
had aan het vernieuwen en opknappen 
van de Swingel. Het eten was een 
heerlijk diner dat door Jolien en Fenna 
met veel plezier en vakmanschap was 
bereid in hun fraaie nieuwe keuken. En 
ook genoten de gasten van onze 
dorpsgenoten Marieke en Lisanne 

Hulder, ondersteund door Melissa van 
dans en acrogym van hoog niveau. Wat 
een talent hebben deze dames. 
 
Gouden vriend van de Swingel 
Tot zijn grote verrassing werd vrijwilliger 
Remmelt Veenstra benoemd tot ‘gouden 
lid van de Swingel’. Zijn portret prijkt 
straks in de eregalerij van de Swingel. 
Vele uren van vroeg tot laat was 
Remmelt in de Swingel te vinden. 
Remmelt genoot hiervan maar de 
Swingel is hem hiervoor heel erg 
dankbaar. Hij kreeg van de voorzitter 
een prachtig boeket bloemen. 
 
Openingshandeling 
De openingshandeling werd verricht 
door Ruurd en Klaasje die vele jaren 
vrijwillig het beheer van de Swingel op 
zich hebben genomen. Gelukkig waren 
hun kinderen en kleinkinderen hier ook 
bij aanwezig. Marieke en Lisanne 
gingen met een prachtige dans met een 
lint naar voren. Ruurd en Klaasje 
hebben samen dit lint doorgeknipt 
waarbij de vernieuwde Swingel was 
geopend. Zie ook de foto’s op 
wijnjewoude.net. 
 
Koninklijke onderscheiding 
Zie het stukje elders in de Bân. 
 
Kinderdisco 
Om 19.30 uur ging de kinderdisco van 
start in een slim ingerichte halve 
sportzaal. Kinderen van klein tot iets 
groter waren met elkaar op de dansvloer 
met prachtige muziek verzorgd door 
Marco Tadema en verlichting en geluid 
werd geregeld door Frank Roijinga. 
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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



19

 
Feestavond 
De disco werd gevolgd door een 
geweldig feest met lokale artiesten zoals 
Margriet Sijtsema, Klaas de Boer, Marco 
Tadema, Nico Heida, Eddie Mulder en 

het duo “Blowing Away” met Jan Dirk 
van der Meulen en Robert Hoekstra. 
Ook bij deze muziek werd het geluid 
verzorgd door Frank. Dit feest duurde 
tot in de laatste nachtelijke uurtjes met 
muziek van DJ Appie. Maar gezegd kan 
worden dat het een geweldig feest was. 
 
Maar zoals de voorzitter van de Swingel 
aangaf was dit alles niet mogelijk 
geweest zonder de inspirerende, 
positieve en energieke penningmeester 
Alex. Hij heeft enorm veel werk verzet, 
berekeningen gemaakt, subsidies 
aangevraagd maar ook schoongemaakt, 
geverfd en wat al niet meer. De Swingel 
is weer in beweging. 

 
Klaske 
 

Kinderen klaar? Spelen maar! 
 

Op zaterdag 22 oktober hebben we een feestje gevierd!  Drie van de vier speeltuinen 
zijn nu klaar. Met mooi versierde fietsen en vrolijke muziek fietsten we met een aantal 
kinderen en ouders langs de speeltuinen. De tocht eindigde in de speeltuin aan de te 
Nijenhuiswei. Hier kregen de kinderen wat drinken en een lekkere  pannenkoek.  
 
Rosan Koopstra hield een kleine speech en 
gaf toen het woord aan wethouder Libbe de 
Vries. Met het doorknippen van de gouden 
vlaggetjes zijn de speeltuinen officieel 
geopend! Daarna kon er heerlijk gespeeld 
worden! Uiteraard zijn we er nog niet, want 
de speeltuin aan de Loksleane/Bremerheide 
is het volgende en laatste project dat we 
hopen volgend jaar te kunnen realiseren. 
Daarnaast hebben we nog wat wensen om 
o.a. bij de Noormanstrjitte nog voelborden 
aan te schaffen voor de mindervaliden.  
 
De feestelijke opening viel samen met de opening van de Swingel. Hier kregen de 
kinderen nog een lekker zakje chips tegen inruil van hun beker.  Daarna werden de 
nieuwe namen van de speeltuinen bekendgemaakt. De kinderen en ouders konden een 
nieuwe naam verzinnen en een prijs verdienen. 
 
De nieuwe namen zijn geworden: 
Speeltuin Gentiaan:              De Pôle-tún (bedacht door Ypie Dijkstra) 
Speeltuin de Loksleane/Bremerheide:      Bergheide (bedacht door Benthe de Vries) 
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Speeltuin Noormanstrjitte:                         Het woudschip (bedacht door Edwin van de 
Woude) 

Speeltuin te Nijenhuiswei:                         Klimwâld (bedacht door Klaas Idzinga) 
 
De prijswinnaars kregen vrijkaartjes voor de kinderboerderij of een cadeaubon te 
besteden bij “Foar dy”. Van harte gefeliciteerd!   
Binnenkort hopen we de nieuwe namen op borden bij de speeltuinen te kunnen 
plaatsen. 
Op de foto van links naar rechts: 
Rosan, Ingrid, Ina, Inge, Regina, Aline, Diane, Otto (van Timpaan). Op de foto ontbreekt 
Grietje Rooks. 
 
Werkgroep Speeltuinen Wijnjewoude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 19 november komt Sinterklaas om 9.30 uur aan bij De Vaart van Klein 
Groningen. Zou hij dit jaar met een discoboot komen? Of heeft hij een ander 
vervoersmiddel geregeld? In ieder geval is er muziek en wordt er vrolijk gedanst door de 
pieten.  
 
Kom dit jaar allemaal op de fiets naar klein Groningen! Versier van te voren jezelf en je 
fiets.  
 
Het wordt een leuke versierde fietstocht 
met Sinterklaas door het dorp. De route 
zal via fietspad van de Opper Haudmare 
richting de driehoek naar de 
Merkebuorren en met de bocht langs it 
Wâldhûs > via Te Nijenhuiswei > 
Welfingstrjitte om school de Sinnewizer 
en naar Discotheek De Swingel gaan. 
Daar staat weer een geweldig feestje op 
ons te wachten. Een oproep aan 
iedereen die langs de route woont: 
graag de auto’s op oprit of parkeerplaats 
parkeren zodat de weg goed vrij is voor 
de optocht. Alvast bedankt daarvoor! 
 
Ook dit jaar zal er weer een 
kleurplatenwedstrijd gehouden worden. 

De winnaar van de kleurplaat mag op 
het podium bij sinterklaas komen en zal 
een leuke prijs ontvangen. De 
kleurplaten worden rond 7 november 
uitgedeeld op school of je kunt ze 
ophalen bij Bakkerij van der Molen of bij 
Supermarkt Manjefiek. Inleveren graag 
voor vrijdag 18 november bij school of 
Bakkerij van der Molen. 
 
Sinterklaas en zijn disco pieten hebben 
er weer reuze zin in! we hopen dat er 
heel veel kindjes op de fiets naar Klein 
Groningen komen om weer een hele 
leuke sinterklaasintocht te beleven. Tot 
snel!  

 
De Sinterklaascommissie.   
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Kun jij de energie toeslag missen?  
Doneer die dan aan de Voedselbank Opsterland! 

 
Alle huishoudens in Nederland krijgen €190,- korting op hun energierekening voor de 
maanden november en december. Dat is goed nieuws voor veel mensen die het nodig 
hebben. Maar er is een deel van de mensen die dit niet nodig heeft. 
 
Minister Rob Jetten gaf eerder aan dat het mooi zou zijn om in dat geval het geld weg te 
geven aan een goed doel. Hij koos er zelf voor om aan de Voedselbank te doneren. Dat 
is nog es het goede voorbeeld geven! 
 
Afgelopen half jaar groeiden we bij de Voedselbank Opsterland van 52 naar 73 
gezinnen met in totaal zo’n 250 mensen, waaronder meer dan 120 kinderen in de 
schoolgaande leeftijd. Tweehonderdvijftig mensen die afhankelijk zijn geworden van de 
voedselbank. En de verwachting is dat er nog meer zich zullen aanmelden. Daarboven 
is er steeds minder voedsel beschikbaar en wordt inkopen van voedsel steeds duurder 
vanwege de inflatie. Kortom, financiële hulp is zeer welkom. 

 
Dus, heeft u het idee dat een ander de energiekorting 
harder nodig heeft dan uzelf?  
Doneer dan aan onze Voedselbank in Opsterland. 
Gebruik bijgaande QR-code om je energie toeslag te 
doneren.  
 
Wil je vaste donateur worden, dat kan ook. Kijk dan op 
onze website www.voedselbankopsterland.nl en klik op 
de rode knop DONEER.  
 
Namens onze klanten en vrijwilligers alvast hartelijk 
bedankt ! 

 
 
 

OPROEP 
Heb jij ook het idee dat je de eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen? Meld je aan! 
Het kan namelijk iedereen overkomen in deze tijd. Bel met 06 1059 6926 of stuur een 
email naar aamelding@voedselbankopsterland.nl 
Onze vrijwilligers staan klaar om samen met jou te kijken hoe we kunnen helpen. 
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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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Eendagsvlieg 
 
In Wijnjewoude stond de wieg 
van Valentijn de eendagsvlieg. 
Daar schonk zijn moeder hem om even 
voor twaalven ’s nachts het korte leven. 
Het was het laatste wat ze deed 
voor ze tevreden overleed. 
En – dat was om tien voor enen – 
stond Valentijn op eigen benen. 
 
Zelfstandig zijn viel lang niet mee. 
Het was al twintig over twee 
en nog had hij geen hap gegeten. 
Weet jij wat eendagsvliegen eten? 
Ze eten alles, zelfs patat, 
dus Valentijntje at en at 
en toen hij geen patat meer bliefde, 
toen ging hij wachten. Op de liefde. 
 
De liefde kwam – gewoon vanzelf - , 
maar pas om twintig over elf. 
De liefde kwam en duurde even. 
Het was geen liefde voor het leven. 
De liefde kwam, de liefde ging  
en werd een jeugdherinnering. 
 
Het liep inmiddels tegen tweeën 
en Valentijn had veel ideeën. 
Hij wou op reis en dan misschien 
het einde van de wereld zien. 
En zeeën vol met vis, en stranden, 
en verre, vreemde, warme landen. 
 
 
 

Maar al dat vliegen viel niet mee. 
Hij was pas bij de Waddenzee 
om eenentwintig over zeven. 
Toen is hij daar dus maar gebleven. 
Hij was heel moe en had het koud. 
Je snapt het: Valentijn werd oud. 
Hij kreeg mismoedige gedachten 
over de tijd die hem nog wachtte: 
drie uurtjes nog, of hoogstens vier. 
 
En toen… ontmoette hij de pier. 
De pier zat op het wad te dromen 
van liefde, die niet wilde komen. 
Meteen toen Valentijn haar zag, 
al bij de eerste oogopslag, 
werd hij verliefd tot aan zijn oren. 
En ook de pier was snel verloren. 
Haar kleine pierenhartje brak 
toen Valentijn vol hartstocht sprak: 
‘Als ik iets eerder was gestorven, 
dan was mijn hele dag bedorven. 
Maar nu ik jou hier heb ontmoet, 
nu is mijn hele dag weer goed! 
Ik heb je lief, kom in mijn armen, 
laat mij jouw pierenlijf verwarmen…’ 
Dat was het laatste wat hij zei. 
Toen was zijn ene dag voorbij. 
 
Het arme piertje huilde even 
en heeft toen op zijn graf geschreven: 
Door jou te zijn bemind was prachtig. 
Net als je leven, kort, maar krachtig! 
 
Bette Westera
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Bonke, Bonke, bonke, bonke, bonke, bonk 

 
De bouwwerkzaamheden aan de Swingel zijn afgerond. Op 22 oktober was er een 
prachtig openingsfeest. Daaraan is genoeg publiciteit geschonken, dus daar ga ik niets 
meer over zeggen. Behalve dan dat het bestuur buitengewoon is getroffen door de 
geweldige opkomst en deelname aan de openingsactiviteiten. 
 
Belangrijker is dat de hartslag van 
Wijnjewoude weer klinkt in de Swingel. 
Eerst voorzichtig bonke, bonke, maar na 
een paar dagen is er al sprake van een 
krachtige hartslag. De agenda is 
nagenoeg al weer vol geboekt, we 
treffen er bezoekers aan die we nooit 
eerder in de Swingel zagen. Men komt 
er achter dat de Swingel heel veel heeft 
te bieden. Naast de bekende activiteiten 
zien we nu ook dat het jongerenwerk 
éénmaal in de maand op de eerste 
zaterdag in de Swingel actief gaat 
worden voor de jeugd van 10 tot 18. 
Daarnaast hebben een aantal mensen 
zich opgegeven om als vrijwilliger te 
fungeren bij het Swingelcafé. Om de 
twee weken is er straks Swingelcafé. 
Het begint al in het tweede deel van de 
middag. U kunt hier mensen ontmoeten, 
een glaasje drinken of lekker eten. Het 
hele gezin is welkom. Het lijkt er op dat 
het Swingelcafé 19 november haar 
deuren opent. Een ieder is dan van 
harte welkom. 
 
Over lekker eten gesproken. Sinds 23 
oktober kent de Swingel een 
cafetariafunctie. U kunt afhalen maar 
ook in de Taveerne eten. Op dit moment 
is er nog sprake van een 

snackassortiment, maar dat wordt snel 
uitgebreid. Binnenkort is er sprake van 
plateservice en worden plannen 
gesmeed om éénmaal per week een 
daghap te introduceren. 
De daghap is een gezonde en 
smakelijke maaltijd voor een relatief 
lage prijs. Dus perfect voor wie eens 
geen zin heeft in koken of dat om 
andere redenen op dat moment niet 
kan. Over de ontwikkelingen houden we 
u op de hoogte. 
 
Het sportcafé 
Het is al lang de wens van het bestuur 
om een sportcafé in de Swingel te 
realiseren. F-1 races met Verstappen en  
wedstrijden van het Nederlands elftal 
lenen zich geweldig voor het grote 
scherm met beamer. Echter op dit 
onderwerp gooide corona veel roet in 
het eten. Maar nu gaan we echt van 
start met het sportcafé. Om te beginnen 
met het WK-voetbal. Het WK start op 20 
november, met om 17 uur het 
Nederlands elftal. Het WK eindigt op 18 
december. 
Dus hul u in uw oranje supporterspak en 
kom op 20 november naar de Swingel. 
Met zijn allen kunnen we voor het 
Nederlands elftal het verschil maken. 

 
Alex van der Meer 
St. dorpshuis Wijnjewoude 
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Mannen De Zonnebloem naar 
museum in Burgum 

 
De afdeling Ureterp e.o. van De Zonnebloem organiseert regelmatig activiteiten voor 
mensen met een lichamelijke beperking. Op de eerste zaterdag van oktober ging een 
groep mannen, vergezeld door begeleidende vrijwilligers, op een historische 
ontdekkingstocht in het Observeum in Burgum. Museum en Sterrenwacht zitten daar 
onder één dak.  
 
Zo’n mannenuitstapje vraagt veel organisatie, want 
er moest natuurlijk vervoer worden geregeld. Het 
vertrekpunt was woonzorgcentrum De Lijte in 
Ureterp. De deelnemers en vrijwilligers van De 
Zonnebloem kregen een rondleiding in het 
Observeum, dat met veel aandacht voor de historie is 
ingericht. Ze maakten een reis door de geschiedenis:  
de préhistorie en de Midden Steentijd, de Middeleeuwen en de Kloostertijd, portretten 
van mensen uit latere tijden en het werk van scheepsbouwer Hendrik Bulthuis. Het 
uitstapje werd door de deelnemers zeer gewaardeerd, maar er was geen tijd meer om 
ook de Sterrenwacht te bekijken.  
 
De Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. kondigt 
haar activiteiten aan in de plaatselijke 
informatiekanalen. Enthousiast geworden?  
U kunt zich altijd opgeven wanneer u een fysieke beperking hebt en er graag eens uit 
wilt in gezelschap met anderen. Ook kan een vrijwilliger van De Zonnebloem mensen 
thuis bezoeken. 
 
 
 

Bierproefavond 
 

Op zaterdag 19 november om 20.00 uur in de Swingel 
 
Het wordt een avond met de Trappisten. 
De kosten zijn 17,50 p.p. 
Aanmelden via bierproeverijww@gmail.com 
of bellen naar B. Hof 0516-481159 
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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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Rommelmarkt  
Inmiddels zijn de maandelijkse rommelmarkten afgerond. De eerstvolgende 
rommelmarkt in 2023 is op de eerste woensdag van april. 
 
Winterwandeltocht 
Op zaterdag 28 januari 2023 wordt er weer een prachtige route uitgezet voor 
wandelaars. 
Afstanden: 
15 en 25 km, start tussen 09.00 en 10.00 uur 
10 km, start tussen 09.00 en 11.00 uur 
De start is vanuit de ODV-kantine aan de Te Nijenhuiswei. Zet deze datum alvast in uw 
agenda zodat u deze niet gaat missen. 
 
Contributie 
In oktober en november gaan we bij de leden langs voor de jaarlijkse contributie. 
Inmiddels heeft de VVV besloten over te gaan tot automatische incasso. Wij vragen u 
hiervoor een machtiging af te geven. Bent u het niet eens met de afschrijving dan kunt u 
het bedrag altijd binnen een bepaalde termijn laten terug boeken. 
Bent u niet lid en wilt u wel lid van de VVV worden, graag even een mailtje sturen naar 
joop.miedema@planet.nl. Wij komen dan graag bij u langs met een 
machtigingsformulier. 
 
Kerst 
In samenwerking met plaatselijk belang en de middenstand verzorgen wij de plaatsing 
van een verlichte kerstboom in de tuin van de boerderij van familie Sijtsema.  
 
 

Internationale dans in Wijnjewoude 
 

Vindt u het leuk om in beweging te zijn met muziek en dans? 
 
We doen dansen uit onder andere de volgende landen: 
Griekenland, Bulgarije, Engeland, Israël, Roemenië, Kroatië, Oekraïne en nog veel 
meer. Ook doen we een kwartier country line dance. 
 
Waar doen we dat? 
In M.F.C. de Swingel zijn wij iedere woensdagmiddag van 13.45 tot 15.00 uur. 
Kom gewoon een keer langs en laat je verrassen! 
 
Samen dansen, dat verbindt de mensen 

 
Interesse? Bel dan naar Tjitske, 0516-481284 of Tryntsje, 0512-302137 
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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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De Zonnebloem laat mensen met een  
beperking opfleuren 

 
De Zonnebloem is een organisatie die activiteiten organiseert om volwassen mensen 
met een lichamelijke beperking een aangename tijd te bezorgen. Door de inzet van 
vrijwilligers van De Zonnebloem kunnen mensen vanaf achttien jaar, die zelf niet op pad 
kunnen gaan, genieten van verzetjes en onderhouden ze onmisbare sociale contacten. 
De afdeling Ureterp e.o. heeft gemotiveerde vrijwilligers, die worden ondersteund door 
een lokaal bestuur.  
 
Twee van deze vrijwilligers zijn 
Zwaantje van der Wal en Anke 
Posthumus uit Wijnjewoude. Ymie 
Offringa uit dit Opsterlandse dorp is één 
van de initiatiefnemers van het eerste 
uur van de lokale afdeling. 
Zevenendertig jaar geleden werd Ymie 
Offringa (79) gepolst voor een 
bestuursfunctie in de toen nog op te 
richten lokale afdeling. “In 1986 is de 
afdeling Ureterp e.o. gestart. Ureterp, 
Frieschepalen, Bakkeveen, 
Siegerswoude en Wijnjewoude vallen 
hieronder, maar ook mensen uit de 
omgeving van deze dorpen zijn welkom, 
zowel vrijwilligers als deelnemers”, zegt 
Ymie Offringa. Ze heeft in de 
beginperiode deel uitgemaakt van het 
bestuur en werd later vrijwilliger. Al snel 
na de oprichting werden de eerste 
afdelingsactiviteiten ontplooid. “Ik 
herinner mij de gezellige middag, een 
boottocht en de Sinterklaasactiviteit ‘Zon 
in de schoorsteen’. Ik heb ook als 
vrijwilliger lang meegewerkt, het was 
dankbaar werk”, vertelt Ymie, die het op 
haar leeftijd nu rustiger aandoet.  
 
Begeleiding deelnemers 
Zwaantje van der Wal en Anke 
Posthumus draaien al zo’n twintig jaar 
mee als vrijwilliger en Anke zat 
bovendien twaalf jaar in het 
afdelingsbestuur. “De afdeling Ureterp 
e.o. organiseert allerlei activiteiten, 
zoals een boottocht, een gezellige 
middag, een bezoek aan een museum 
en een tuincentrum. Bij 
groepsactiviteiten zoals een boottocht 

gaan verpleegkundigen mee. 
Vrijwilligers zijn geen zorgverleners en 
verrichten geen medische handelingen. 
Ze zijn bezig met de begeleiding van de 
deelnemers”, zeggen Zwaantje en Anke. 
Het duwen van de rolstoel, koffie en 
thee inschenken en een gezellig 
gesprek voeren maken van het 
afdelingsuitstapje voor vrijwilligers en 
deelnemers een succes.  
 
Huisbezoek 
Vrijwilligers kunnen ook individueel veel 
activiteiten ondernemen met de 
deelnemer. Te denken valt aan een 
boswandeling, het bezoeken van een 
terrasje, theaterbezoek, of een 
sportevenement. Er kan zo nodig 
gebruik worden gemaakt van aangepast 
vervoer. Een activiteit kan zowel voor de 
vrijwilliger als voor de deelnemer van 
meerwaarde zijn zeggen Zwaantje en 
Anke. “Vrijwilligers kunnen de 
deelnemer ook thuis opzoeken. 
Wanneer ze dezelfde interesses of 
hobby’s delen, kan dit een goed contact 
opleveren. Bij intakegesprekken worden 
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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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wensen van vrijwilliger en deelnemer in 
kaart gebracht. Wanneer een deelnemer 
geïnteresseerd is in het boerenleven en 
de vrijwilliger ook, dan hebben ze 
genoeg gespreksstof. Als ze allebei 
schaakliefhebbers zijn, kunnen ze een 
potje gaan schaken of ze gaan naar 
muziek luisteren tijdens het huisbezoek. 
Dat zijn een paar voorbeelden.” De 
onkosten die een vrijwilliger maakt in 
verband met activiteiten worden 
vergoed door De Zonnebloem. De 
belangrijkste bron van inkomsten van de 
afdeling bestaat uit lotenverkoop en 
daarnaast zijn giften welkom. De 
afdeling Ureterp e.o. is één van de meer 
dan duizend lokale afdelingen die zijn 
aangesloten bij de landelijke 

organisatie. 
 
Vrijwilligers 
De lokale afdeling Ureterp e.o. van De 
Zonnebloem is vooral op zoek naar 
vrijwilligers die een bestuursfunctie 
willen bekleden. Het afdelingsbestuur 
agendeert activiteiten en zorgt ervoor 
dat vrijwilligers goed hun werk kunnen 
doen. Daar komt veel bij kijken. 
Vrijwilligers regelen ook zelf activiteiten. 
Zwaantje en Anke organiseren de 
vrijwilligersavond in november en in 
januari de nieuwjaarsreceptie. Volgend 
jaar houden ze een koffieochtend met 
bingo in Wijnjewoude voor gasten van 
De Zonnebloem.

 
 
Meer weten over het vrijwilligerswerk bij De Zonnebloem?  
Informatie bij Marian Doorgeest, voorzitter Zonnebloemafdeling Ureterp e.o.  
Tel. 06 24395412 -  E-Mail: marian.doorgeest@gmail.com 
 
 
 

Klaverjassen in Gebouw De Driehoek!!! 
 

Uitslag 6 oktober bovenste 5             Uitslag 20 oktober bovenste 5 
 
1. Jan Feitsma           4341   1. Arlette de Wringer 4097 
2. René Seefat           4042   2. Jan Beekhuizen 4092 
3. Tineke Spel             3952   3. Griet Hielkema 3953 
4. Kees van der Lei 3830   4. Klaasje vd. Woude 3648  
5. Griet Bergsma 3763   5. Griet Bergsma 3628  
 
Let op: vanaf nu zullen we weer klaverjassen in de Swingel !!!! 
 
Volgende datums: 
3 november 
17 november 
1 december 
15 december 
 
De inleg is € 1,50. 
Aanvang 13:30 uur. 
Bij verhindering graag afmelden. 
Jelle Bergsma 
0516-481007 / 06-38601513 
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Stichting Eindejaarsfeest Wijnjewoude 
 
Dit jaar gaat het eindelijk gebeuren! We gaan een feest tweedaagse organiseren op 30 
en 31 december. Waar het de vorige jaargangen nog is misgegaan vanwege corona, 
kunnen we nu eindelijk los! 
 
We beginnen op vrijdag 30 december met een leuke pubquiz in de tent (verwarmd) op 
het evenemententerrein. Vervolgens gaat de DJ het vervolgen tot de late uurtjes. Op 
zaterdag 31 december gaan we de avond beginnen met een professionele(!) 
vuurwerkshow om middernacht. Daarna is er ruimte in de tent om met ons allen het 
nieuwe jaar op een leuke, gezamenlijke manier te beginnen.  
 
Om dit allemaal mogelijk te kunnen maken gaan de buurtverenigingen bij de deuren 
langs om te collecteren. Aangezien we iets aan het opbouwen zijn, zijn de financiële 
middelen beperkt. We hopen dan ook dat u ons hiermee wilt helpen. Voor het dorp, 
vanuit het dorp! Dat is onze gedachte!   
 
De collecte zal in de week van 14 t/m 20 november plaatsvinden.  
Alvast bedankt voor uw bijdrage en tot oud en nieuw! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting eindejaarsfeest Wijnjewoude 
Kees Talsma, Roy Paltie, Simon Rozema, Gerben de Boer, Wilco van der Meer 
en Thomas van der Lei 
 
 
 
 
 

Filmhuis Wijnjewoude 
 
Als deze Bân uitkomt hebben we de eerste filmvoorstelling van het seizoen weer gehad en 
in de vernieuwde Swingel! 
Noteer de volgende data alvast in uw agenda! 
Op de volgende data hebben wij filmavonden geprikt voor het komende seizoen: 26 
november, 17 december 2022, 28 januari, 25 februari, 25 maart en 22 april 2023. 
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 
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Pietenbezoek 
 
Hallo allemaal! 
 
Nog even en dan zijn de sint met zijn pieten 
weer in het land!   
Bent u nog opzoek naar pieten? Dan bent u 
bij ons aan het juiste adres.   
Ook dit jaar komen we weer graag bij u langs 
om er een onvergetelijk sinterklaasfeest van 
te maken, zo gaan we zingen en dansen en 
kunnen we de cadeautjes mee naar binnen 
nemen en natuurlijk nemen we ook wat 
lekkers mee.  
 
We hebben nu ondertussen zo'n 8 jaar pieten 
ervaring. Beide pieten werken in de zorg 
waaronder de gehandicaptenzorg. We zijn 
makkelijk in de omgang en weten altijd wel 
iets passends voor een bezoek. 
Wij zijn actief in Hemrik en omstreken. De 
onkosten die wij vragen zijn 20,- euro, dit is 
inclusief strooigoed en reiskosten (binnen een 
straal van 10 kilometer vanaf de Hemrik). 
Woont u verder weg? Dit is geen probleem, 
stuur ons gerust een berichtje dan komen we 
er samen wel uit.  
 
We zijn +- 20 minuten bij u thuis.   
Deze pieten zijn dit jaar langere tijd actief namelijk 30/11, 1, 2, 3, 4 en 5 december. We 
zullen daarna weer vertrekken naar Spanje.   
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Dan kunt u ons mailen 
naar pieten.hemrik.eo@gmail.com.   
(Graag met informatie over de kids zo dat het feestje nog leuker wordt). 
Tot dan!!   
 
Groetjes van de pieten 
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Country Line Dance in Wijnjewoude 
 
Een paar jaar geleden een introductie 
les meegedaan en direct weer gepakt 
door de sfeer en gemoedelijkheid van 
het samen bewegen zonder dat er een 
competitie element aan hangt. Je hoeft 
het niet goed te kunnen, zegt de leraar 
altijd, als je het begin en het eind maar 
kunt onthouden dan komt het stuk 
ertussenin wel vanzelf. Het is een 
kwestie van herhalen. Nou moet ik 
zeggen, dat ik mijn sporthand-
doekje toch meeneem, want als we aan 
het dansen zijn is het soms toch best 
een beetje zweten!  We leren iedere 
keer weer nieuwe dansen die dan wel 
vijf weken herhaald worden, in kleine 
stukjes en beetjes. Er blijft iedere keer 
weer wat meer hangen in het hoofd én 
de benen waardoor aan het eind van die 
vijf weken we toch een gesmeerd 
groepje dansers zijn, die niet met elkaar 
botsen omdat we allemaal de goede 
kant op draaien! Het is een leuke avond 
met mensen van diverse leeftijden en 
achtergronden, die het lekker vinden om 
even "te ontspannen door inspannen", 
een avondje niet denken aan werk, 
huishouden, kinderen of iets dergelijks 
maar even in de muziek en aan het 

bewegen zijn. Het is geen verplichting 
zoals een abonnement voor een 
sportschool, maar het is tegen een heel 
geschikte contributie elke week een 
avondje lol, bewegen en interactie met 
elkaar, van 19:30 tot 22:00 uur met een 
pauzemoment om het vocht aan te 
vullen. Ook zijn er dansavonden en 
middagen die georganiseerd worden 
door de dansleraar en assistent. Hier 
kan dus gedanst worden op CD muziek 
van de dansen die we geleerd hebben. 
Of er is een live band of artiest die de 
middag of avond van muziek voorziet. 
Ook worden dit soort middagen of 
avonden door andere line dance 
groepen bezocht, want ons groepje in 
Wijnjewoude is niet de enige groep en 
er zijn middagen en avonden door heel 
(noord) Nederland heen. (Niet verplicht 
om die te bezoeken, alle middagen en 
avonden zijn geheel vrijblijvend). Heb je 
interesse, kom je toch een keer kijken 
en wil je meedoen dan stap je toch in de 
"line". Lijkt het je wat, kijk dan ook eens 
op de website van de Appaloosa 
Dancers. Hij, zij, hen, iedereen is 
welkom, dus misschien tot ziens.

 
 

 
 
 
 
 
 
Website: 
www.appaloosadancers.wordpress.com 
Facebook: Appaloosa Dancers 
Of neem contact op voor meer informatie 
met Sandra, tel. 06 12435758. 
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
 
Kweepeerjam 
Onze zoon heeft een kweeperenboompje in zijn tuin staan. Zelf had ik nog nooit iets met 
kweeperen gedaan en vond dat dan nu ook wel eens tijd worden. Eerst maar eens jam 
maken. Super simpel en overheerlijk. De kweepeer valt onder de vergeten vruchten, 
maar wanneer je dit eens gemaakt hebt, vergeet je het nooit meer. 
500 gram kweeperen 
200 gram suiker 
15 gram geraspte gember 
50 ml water 
citroenrasp van 1 citroen 
citroensap 
1 kaneelstokje 
kardemom en/of steranijs (mag, hoeft niet) 

 
Schil de peren en snijd deze in kleine stukken. 
Doe de peer samen met het water en de suiker in 
een pan. Zet op laag vuur en laat het geheel 
rustig koken. Voeg de geraspte gember, 
citroensap en citroenrasp van 1 citroen en een 
kaneelstokje toe. Voor extra smaak kun je er ook wat kardemom en/of steranijs aan 
toevoegen. Dit geheel laat je pruttelen tot het indikt. Laat vervolgens goed afkoelen. 
Wil je de jam bewaren in steriele potten? Doe het dan heet in de pot, draai de deksel 
erop en zet de potten op de kop. Zo laat je het afkoelen. Je kunt de potten dan een half 
jaar bewaren. 
 
Siebo 
 
 
                     Jeugdwerk: *Ren je rijk* 
 
Kom jij op zaterdag 5 november meedoen? 
Je gaat in groepjes het dorp in met allemaal hetzelfde voorwerp. Dit voorwerp moet je 
steeds zien te ruilen voor een mooier, groter, origineler voorwerp. 
 
Komen jullie met een taart, een schilderij, een oude telefoon of misschien wel iets heel 
unieks terug? 
 
Opgeven is niet nodig. 
 
Voor de dorpsbewoners: je kan tot ongeveer 
21.00 uur jeugd aan de deur verwachten die 
een geweldige ruildeal willen sluiten.  
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Zonnebloem naar de 
Orchideeënhoeve in Luttelgeest 

 
De andere uitjes zijn nog maar net geweest en toch zijn de 
vrijwilligers van Zonnebloem Ureterp e.o.  alweer druk bezig 
met het organiseren van een volgend uitstapje. 
We hebben een volgende mooie dag voor u klaar gemaakt en dit keer naar de 
Orchideeënhoeve in Luttelgeest 
 
’s Morgens vertrekken we rond 9.30 uur vanuit Ureterp naar Luttelgeest voor een 
bezoek aan de Orchideeënhoeve. Ontvangst met koffie en gebak met aansluitend 
heerlijk wandelen door de mooie tuinen. Tropenflora en fauna onder één dak en geheel 
overdekt.  
Tussen de middag staat er een heerlijke broodmaaltijd voor u klaar.  
Rond 15.30 uur vertrekken we weer met de bus richting Ureterp. 
 

 * Wanneer: donderdag 24 november 2022 
 * De totale kosten voor deze dag bedragen       
€38,50 p.p. 
Wilt u dit niet missen? Geef u dan snel op!!   
Er is een beperkt aantal gasten mogelijk voor 
deze dag, dus VOL=VOL 
 
 

U kunt zich vóór 10 november 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 
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Werkgroep Kom erbij 
 

Kom, ga je mee, dan gaan we de herfst omhelzen. 
 
Open dag en opening van onze vernieuwde Swingel d.d. 22 
oktober, met als klap op de vuurpijl, twee leden lid van de 
Orde van Oranje Nassau in ons midden 
Na een succesvolle middag waarin wij als Kom erbij ons presenteerden met een 
prachtig stenen tabletje ontworpen door Jikke van de Waal - Bijma, de knikkerpotvraag 
en sjoelbak, gingen we met een goed gevoel naar huis. 
Het was gezellig, maar wat later bleek, zou het nog gezelliger worden. 
Klaasje en Ruurd, gefeliciteerd met deze prachtige kroon op jullie jarenlange inzet voor 
Wijnjewoude en haar bewoners. 
Wijnjewoude feliciteren we hier ook nog eens met de realisatie van zo een prachtige 
nieuwe Swingel, zij heeft met Jolien en Fenna als aanjagers, alles in zich om bruisend te 
kunnen worden. 
 
Kom erbij tijdens de OpenSwingelmiddag, de uitslagen 
Onze tafel stond in het teken van spelletjes en grabbelen, dat laatste 
speciaal voor de allerkleinsten onder ons. Het sjoelen was 
logischerwijs favoriet en Janny Copeland de beste met 64 punten. 
Het aantal knikkers was 279, twee personen zaten met de gok 10 en 
11 punten mis, Veronica van de Wolfshaar gokte 270. 
We komen met een passende verrassing. 
 
17 oktober, Natuurdecoratie bij Impe en Iemkje in De Driehoek 
Het uitgangspunt was een raamwerk van hout. Allerlei gekleurd 
katoen was aanwezig om een dradenframe te maken waar de door de MAMdames 
meegebrachte giften uit de natuur tussen gestoken konden worden. 
Veel van ons waanden zich in lang vervlogen tijden, waarin we 
weeframen maakten en aan de slag gingen met decoratieve 
weefsels….. 
Hortensiabloemen, grassen, tamme kastanjes….we konden te kust 
en te keur en gingen enthousiast huiswaarts. Geweldig bedankt 
Marjan, Marion en Anja dat jullie het mogelijk maakten!! 
Voorlopig de laatste keer bij Impe en Iemkje in De Driehoek, wat 
hadden we het knus. 
 
Week van de ontmoeting 
Omtinkers, vrijwilligers van De Zonnebloem en andere vrijwilligers van Kom erbij, 
hebben in deze week (4 t/m 7 oktober) allerlei dorpsgenoten verrast met een taartje en 
een praatje. De reacties over en weer, waren geweldig. Zo waardevol dat we dit voor 
elkaar kunnen doen!  
Bakkerij van der Molen, bedankt voor de sponsoring. 
Laten we dit vaker doen, ook zonder taartje is dit contact een geluksmoment in de stilte 
van veel dorpsgenoten!! 
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Woensdag 23 november, kerstkaarten maken samen met de kids van groep 5 van 
Skoalle De Sinnewizer 
Willy Joustra en Janke Jongsma hebben ervaring, zij gaan ons begeleiden bij de 
plaatjes en kaartjes. Een combinatie van oudere en jongere volwassenen en kids zou 
mooi zijn, dus geef je op bij Alie of Lydia. We zijn van 9.30 uur tot 11 uur met de 
kaartjes, lijm en allerlei anders leuks, in De Swingel. 
 
Donderdag 27 oktober, inloopochtend Creacafe, een suc6je… 
We gaan beginnen!!! 
In eerste instantie is De Swingel te groot, maar we hopen door mond op mond reclame 
op veel aansluiters. Gelukkig kunnen Marjan, Anja en Marion, MAM, met twee andere 
dorpsgenoten aan de slag met het Breicafé en meer bij Anja thuis. 
 
Duofiets 
Elena (twee gebroken polsen) ging met Jelle mee op de duofiets tijdens de fietstocht 
langs de prachtig vernieuwde speeltuinen, waar de 22ste oktober Libbe de Vries een lint 
door ging knippen, en…..27 oktober was er een voicemailbericht van Alette uit Sneek. 
Zij maakte de 28ste een prachtige herinnering samen met haar zieke man, op onze 
duofiets. 
Wie volgt? 
 
Rabo ClubSupport campagne 2022 met als doel, LIVE MUZIEK tijdens de 
Kerstlunch d.d. 19 december. 
Wijnjewoude bedankt voor het massaal stemmen!! 
De opbrengst: € 317,97 
 
Data koffieochtenden  
Elke derde maandag van de maand van 10 uur tot 11.30 uur.  
21 november zijn we weer in DeSwingel voor een reguliere spelletjesochtend, 
voorafgaand door bijpraten, bewonderen en verwonderen….. 
 
Vanaf 80? Welnee!! 
Wie denkt dat De Swingel vol zit met 80plussers op die 3de maandagochtend in de 
maand, heeft het helemaal mis. 
Kom gerust langs, ook al ben je nog een jonge bloem. En trouwe gasten………kijk eens 
om je heen, De Swingel heeft achter de prachtige schuifwand nog een ruimte die dienst 
kan doen als we te weinig plek hebben. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kerstlunch op maandag 19 december 2022 van 11 uur tot 13 uur 
Kosten € 5,- 
OPGEVEN VOOR 5 DECEMBER BIJ Alie, 0516-481307 of Lydia, 06-37552518 appen 
kan ook, of tijdens de kruidenochtend, maandag 21 november. 
Alle gasten inclusief vrijwilligers hierbij de oproep, GEEF JEZELF MET 2EN OP 
VOOR DIT EVENEMENT. Laat nog meer dorpsgenoten ervaren wat zo een feestelijk 
samenzijn met je doet!!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  



41

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,-? 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. En….vertel het door! 
 
Werkgroep Kom erbij,  
Auckjen Weidema voorzitter, Alie Blaauwbroek secretaresse, Grietje Rooks 
penningmeester, Jelle Bergsma lid, Leny Bouma lid en Lydia Huisman lid. 
 
 
 
 

Van het beloofde land naar Opsterland 
 

Sinds maart van dit jaar woon ik aan de Compagnonsfeart en het leek mij wel nice om 
iets van mijn story te delen met de lezers van de Bân. Als de editor van de Bân dit goed 
vindt tenminste. Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Geale Bouma. Ik ben in 
1951 in Weinterp geboren en daar deels opgegroeid. Toen ik 10 jaar oud was zijn mijn 
ouders en vier kinderen, waaronder ik, geëmigreerd naar de USA. 
Dus daar heb ik het grootste deel van mijn leven gewoond. Na lang wikken en wegen 
heb ik besloten het laatste deel van mijn leven weer in Weinterp te gaan wonen. Met de 
naam Wijnjewoude heb ik nog altijd wat moeite, doch dat zal u niet verbazen. 
 
Tien jaar geleden ben ik devorced. Wij hadden geen kinderen. Dus ik ben min of meer 
alleen op de wereld. Dat heeft nadelen, doch soms ook voordelen. Het geeft mij veel 
vrijheid. Nadat ik met pensioen gegaan ben, heb ik na gedacht over wat ik de rest van 
mijn leven wil. Omdat Nederland, en met name Weinterp, altijd een special place 
in mijn hart had gehouden, besloot ik te immigreren naar Weinterp. Een heel avontuur 
natuurlijk. Mijn leven in de USA moest ik eindigen. Dus huis verkopen, afscheid 
nemen van vrienden en mijn broers en zusters (7 inmiddels en allen nog in leven). 
Niemand die begreep wat en waarom ik dit ging doen, maar het avontuur trok mij. (Voor 
zover je wonen aan de Compagnonsfeart een avontuur kunt noemen).  
 
Ik ben van plan maandelijks wat te schrijven over hoe mijn immigratie verloopt en welke 
verschillen ik zie tussen de USA en Friesland. Volgende keer zal mijn stukje de titel 
dragen “weer fietsen leren”.  
 
Geale 
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Dorpsagenda 
 
 
November 
3 Klaverjassen in gebouw de Driehoek, 13.30 uur 
4  OOLK, 20.00 uur in de Swingel 
4 Schutjassen in 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 
5 Ren je Rijk, 19.45 uur de Swingel 
11 Klaverjassen in ODV kantine, 20.00 uur 
16 Kerstkaarten maken samen met de kids van groep 5, Skoalle De Sinnewizer 
17 Klaverjassen in gebouw de Driehoek, 13.30 uur 
19 Sinterklaas Disco Show, 9.30 uur aan de Vaart 
19 Bierproefavond in de Swingel, 20.00 uur 
20 Start WK 20 november 17 uur het Nederlands elftal te volgen in de Swingel 
21 Koffieochtend Kom erbij om 10.00 uur 
24 Met de Zonnebloem naar de Orchideeënhoeve 
25 Klaverjassen in ODV kantine, 20.00 uur 
26 Filmavond in de Swingel 
27 Collecte Leger des Heils van 27 november t/m 3 december 
 
December 
1 Klaverjassen in gebouw de Driehoek, 13.30 uur 
9 Schutjassen in ODV kantine, 20.00 uur 
15 Klaverjassen in gebouw de Driehoek, 13.30 uur  
16 Klaverjassen in ODV kantine, 20.00 uur  
17 Filmavond in de Swingel 
19 Kom erbij kerstlunch, 11.00 uur 
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Kerkdiensten 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
November 
 

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

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

13 9.30 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 
 13.45 uur Duurswoude Prof. Dr. E. van ’t Slot, Zwolle 

20 9.30 uur Duurswoude Ds. M.G.M. Mudde, Hollandscheveld 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, laatste zondag kerkelijk 

jaar 
27 9.30 uur Duurswoude Ds. H.C. Marchand, Groningen, 1e Advent 

 13.45 uur Duurswoude Ds. G. Oberink, Urk 
 
December 

4 9.30 uur Weinterp Ds. M. Visser Wezep , 2e Advent 
 13.45 uur Weinterp Dhr L. Blees, Dorkwerd, Adventsviering 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
November 
2 19:30 uur Ds. E. Egberts, Rijssen Dankdag 
6 9:30 uur Ds. A. Elverdink, Eastermar Zendingszondag 
13 9:30 uur Ds. E.A. van Gulik, Leek Vierdienst 
20               9.30 uur       Ds. H. Engelsma Laatste zondag kerkelijk jaar 
27 9.30 uur Ds. H. Engelsma 1e Advent Heilig Avondmaal 
 
December 
4 11:00 uur Ds. P.W. Hulshof, Jubbega 2e Advent 
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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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