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Wy binne der foar ús doarpen.

De leden danken u 
voor het gestelde vertrouwen.

We wensen u fijne feestdagen toe  
en folle lok en seine yn 2023.

Ondernemersvereniging
Wijnjewoude-Hemrik



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, Te Nijenhuiswei 35d tel: 48 13 81 
Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 
Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 
Gerda Westerhof, Merkebuorren 14  
Halbo Oosterhof, Wolverlei 1 tel: 48 18 50 

 
Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 
0369 0651 82. 
 
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 januari 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 LET OP!! vrijdag 30 december 
om 18.00 uur. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. 
 
Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Hendrika Overzet tel. 0516-481727. 
Vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u mailen naar deban@wijnjewoude.net. 
 
 
 
Het decembernummer van de Bân is weer gevuld met nieuws en activiteiten. Maar wat 
schrokken wij toen wij hoorden dat Durk na het rondbrengen van het novembernummer voor 
de deur van zijn huis was gevallen. Dit was zo ernstig dat Durk die avond zijn huis niet meer 
binnen kwam. De volgende morgen vroeg werd hij gevonden en met spoed naar het UMCG 
vervoerd in de ambulance, al stond de traumahelikoper inmiddels ook klaar. Durk kon zich 
op dat moment niet bewegen en was onderkoeld, maar goed bij kennis. Na een operatie en 
een heftige week in Groningen, ging hij tijdelijk terug naar ziekenhuis Nij Smellinghe. 
Inmiddels is Durk in Haren waar begonnen wordt met de revalidatie. Durk is positief 
ingesteld en namens de Bân wensen wij hem heel veel sterkte bij de revalidatie. We hopen 
dat u weer geniet van de Bân die voor u ligt. 
 
Sinterklaas is weer binnengehaald; spanning voor de kindertjes en drukte voor de ouders. 
Laten we hopen dat Sint dit jaar kleine cadeautjes rondstrooit, want de schoorsteen moet 
wel blijven roken. Anderen bereiden zich voor op Kerst, in de kerk, op de school, Kom er bij 
en overal wil men aandacht geven aan onze medemens. Voor de jaarwisseling staat een 
professioneel vuurwerk op het programma. Met dank aan alle vrijwilligers want we moeten 
het met elkaar maken. Wij wensen iedereen een vredig en veilige jaarwisseling toe en een 
gezond 2023. 
_____________________________________________________________ 
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 

 
“zachtjes gaan de 

paardevoetjes” 
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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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Nieuwbouw 
Er is al jaren behoefte aan extra 
woningen in Wijnjewoude. We zijn dan 
ook blij te kunnen melden, dat, zoals u 
verderop in deze De Bân kunt lezen, er 
nieuwbouw komt op het terrein van ‘It 
Twaspan’. 
 
Graag zouden we meer bouwterreinen 
tot onze beschikking hebben. Al jaren is 
dit een wens van het dorp. De 
ingestelde werkgroep blijft in 
samenwerking met de gemeente 
zoeken naar mogelijkheden. Tot 
dusverre heeft dit nog niet iets 
opgeleverd. Hebt u suggesties, dan 
horen wij dat graag! 
 
Opstapplekken voor ruiters 
Het afstappen van ruiters bij de 
veerooster op De Finne is geen 
probleem, maar het opstappen wel. 
Hierover is contact geweest met de 
gemeente en deze is bereid 
boomstammetjes neer te leggen bij de 
betreffende roosters.   
 
Oekraïners in de pastorie van de kerk 
Het is de bedoeling, dat een achttal 
Oekraïners in de pastorie van de kerk 
komen (Meester Geertswei 17). Laten 
we ze als dorp gastvrij ontvangen en 
samen ervoor zorgen, dat ze hier een 
goede tijd mogen hebben!  
 
Onze Buurtsuper 
Ruim een jaar na de opening in 2021 
hebben de ondernemers Andrea en 
Joël Basta besloten hun 
bedrijfsactiviteiten in de Buurtsuper te 

beëindigen. Gelukkig voor Wynjewâld is 
de winkel gewoon open. Twee 
Wynjewâldsters hebben de activiteiten 
en de personele verplichtingen 
overgenomen en zo is de winkel 
gelukkig voor het dorp behouden 
gebleven. Ook wordt de afspraak 
nagekomen die met dorpsbewoners in 
het kader van de actie ‘Spek de 
Voorraad’ is gemaakt. Dat er een 
nieuwe eigenaar is, is voor ons als klant 
bijna ongemerkt gebleven. De winkel 
gaat inmiddels onder de naam 
Buurtsuper Wijnjewoude verder. Op zich 
draait de winkel goed. We gaan er dan 
ook vanuit dat er een nieuwe 
ondernemer gevonden wordt, die het 
stokje overneemt. We ondersteunen van 
harte de oproep ‘Wees sociaal en koop 
lokaal! ‘Alleen dan kan de winkel ook op 
lange termijn open blijven! 
 
4 mei herdenking 
Vorig jaar is op de begraafplaats in 
Wijnjewoude tijdens de 4 mei 
herdenking iets verteld over de familie 
Welfing, die in de oorlog heel wat heeft 
meegemaakt. Komend jaar willen we 
graag aandacht besteden aan een 
andere voormalige inwoner van 
Wijnjewoude of iemand uit de naaste 
omgeving, die de oorlogsjaren heeft 
meegemaakt. Hebt u suggesties of 
informatie, dan horen we dat graag 
(pbwijnjewoude@gmail.com). 
 
Groenbrengpunt  
Het Groenbrengpunt in Ureterp is 
geopend op zaterdagmorgen 17 
december a.s.  
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Asfalteerwerkzaamheden Finne 
Wijnjewoude tussen Mounleane en 
Tolleane  (zie onderstaande kaart). 
Ø  Afsluiting: maandag 5 december t/m 
9 december. 
Ø  Verkeershinder, woningen/bedrijven 
bereikbaar: maandag 12 t/m 16 
december. 

 

De komende feestdagen 
We moeten de komende tijd zuinig zijn 
met onze energie, waardoor het de 
komende maand allemaal wat minder 
comfortabel en uitbundig zal zijn dan we 
gewend waren.  
Gelukkig organiseert de Oudejaarsploeg 
op het evenemententerrein allerlei 
activiteiten, zodat we alle gelegenheid 
hebben elkaar te ontmoeten en het 
nieuwe jaar op een feestelijke wijze in te 
luiden! Graag wensen we jullie dan ook 
fijne feestdagen toe. Een goed uiteinde 
en ‘folle lok en seine’ in het nieuwe jaar! 

 
 

Nieuwbouw 
 
Er is al jaren behoefte aan extra woningen in Wijnjewoude. De gemeente en Plaatselijk 
belang zijn hierover dan ook al enige tijd in gesprek om te kijken waar dit mogelijk is. 
Afgelopen jaar zijn we concreet bezig geweest met de locatie van het voormalige 
schoolterrein ‘It Twaspan’ aan de Meester Geertswei en Welfingstrjitte. We zijn dan ook 
blij te kunnen melden, dat we van plan zijn nieuwbouw te realiseren op het terrein. 
Momenteel staat hier de voormalige school welke na de fusie tot “De Sinnewizer” leeg is 
komen te staan. Het gebouw is nu in gebruik door Carex leegstandsbeheer.  
 
Het nieuwbouwplan behelst het realiseren van een viertal twee-onder-één-kap- 
koopwoningen. Bij voorkeur voor starters op de woningmarkt. In totaal worden hiermee 
8 woningen toegevoegd aan het woningbestand in Wijnjewoude. Wij willen de plannen 
graag persoonlijk toelichten aan de directe buren waarvoor wij 5 en 6 december een 
rondje door de buurt maken. Op 9 december houden wij een inloopavond in De Swingel. 
U bent dan ook van 17.00 tot 20.00 uur van harte welkom om kennis te nemen van het 
plan. 
  
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer (Herman Pieter) 
Klaster van de gemeente Opsterland via het emailadres 
hermanpieter.klaster@opsterland.nl of op telefoonnummer 0512 – 38 62 22. 
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WEN Stap voor Stap 

 
 
Zonneweide van en voor het dorp. Het is gelukt!  
De zonneweide met ruim 2000 panelen langs de Tolleane 
levert ons dorp heel wat op. Naast voldoende stroom voor 
circa 300 huishoudens ook meer biodiversiteit en ieder jaar 
tientallen duizenden euro’s aan opbrengsten! Wat kunnen 
we daar met elkaar veel duurzame en sociale dingen mee 
doen. En dat maar liefst 25 jaar lang! We mogen er heel 
trots op zijn, dat we dit op eigen kracht voor elkaar hebben gekregen. Zo’n zonneweide 
van en voor het dorp komt namelijk niet veel voor. Meestal is het een commercieel 

bedrijf dat de 
opbrengsten 
opstrijkt en 
wordt het dorp 
tevreden 
gehouden met 
een eenmalig 
bedrag. 
 
 
 
 
 

Nu eerst de heesterrand inplanten. Help je mee? 
Het lijkt ons mooi als het perceel nog voor de officiële opening in mei, is aangekleed met 
een aantrekkelijke heesterrand waar mens en dier plezier van kunnen hebben. Daarom 
gaan we op zaterdag 10 december met vrijwilligers een gezellige aanplantdag houden. 
De heesters worden geleverd door hovenier Mark Veenstra, waarna we ze in de 
groenstrook langs de Tolleane zullen zetten. We maken er met elkaar een gezellige dag 
van met een natje en een droogje. Doe je ook mee? Trek laarzen aan en neem je spade 
mee. Geef je vooraf even op bij Frans Pool 06 – 57 58 43 54. 
 
Provincie omarmt groengasplannen  
Russisch gas, iedereen wil er het liefst zo snel mogelijk vanaf. Maar je huis helemaal 
elektrisch verwarmen, dat zit er voor de meesten van ons niet in. Hoe mooi is het dan 
dat wij Wijnjewoudsters ons eigen duurzame groene gas kunnen maken uit de 
koeienmest die we hier hebben. En als onze plannen dan ook nog eens fors bijdragen 
aan het terugdringen van de uitstoot uit de stal van broeikasgassen (80%) én stikstof 
(46%), dan vang je drie vliegen in één klap: Duurzame energie; goed voor het klimaat 
en goed voor de natuur. Geen wonder dat ons plan voor duurzaam groengas uit 
rundveemest, bij Provinsje Fryslân in vruchtbare aarde is gevallen. 
 
Het ziet er naar uit dat Wijnjewoude wordt gevraagd om als pilot aan de slag te gaan, 
zodat kan worden aangetoond of het werkt. En, of met ons bedrijfsmodel inderdaad alle 
lokaal beschikbare rundveemest (juist ook van kleinere melkveebedrijven) voor de 
productie van groengas kan worden gebruikt. In dat geval kan het ook landelijk van 
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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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grote betekenis zijn voor een duurzame warmtevoorziening, zolang er nog geen betere 
optie is voor het platteland.  
Omdat de stikstofuitstoot van veehouderijen flink naar beneden moet, zijn de plannen 
aangepast op het gebruik van dagverse mest. Daarvoor is aanpassing van de stal wel 
noodzakelijk. En dat vraagt een flinke investering die de boeren niet helemaal zelf 
kunnen dragen. Daarom stimuleert WEN de provincie om hiervoor subsidie beschikbaar 
te stellen. Recent hebben de boeren zich nog weer eens positief uitgelaten over het 
plan. Het is voor hen niet alleen een goede manier om de uitstoot op hun bedrijf fors 
terug te brengen, maar zeker zo belangrijk, er ontstaat daarmee ook nieuw perspectief 
voor hun bedrijf. En, ook niet onbelangrijk, het plan is coöperatief, lokaal én circulair, 
want het digestaat gaat weer terug naar de boeren. Momenteel worden er diverse 
onderzoeken uitgevoerd om alle aspecten van het plan goed in kaart te brengen. 
 
Isoleren huurwoningen 
Ruim 50 huizen van Elkien met een slecht energielabel worden zo spoedig mogelijk 
geïsoleerd. Het betreft de huurwoningen aan de Meester Geertswei, de duplexwoningen 
aan de Te Nijenhuiswei met de 4 laagbouwwoningen daarachter en de even nummers 
20 tot 30 aan de Welfingstrjitte. Voor deze versnelde actie wordt de WEN-waardebon 
ingezet en zal er geen sprake zijn van huurverhoging. De uitvoering en het informeren 
van de bewoners wordt verzorgd door onderhoudsbedrijf Wits.  
 
Overleg Elkien en bewoners  
Onlangs waren groepen bewoners van huizen met een A, B en C label door Elkien 
uitgenodigd voor overlegbijeenkomsten in De Swingel. Doel was om inzicht te krijgen in 
welke verduurzamingsmaatregelen de voorkeur hebben. Maar vooraf vroegen de 
bewoners aandacht voor achterstallig onderhoud en ook wil men graag dat de staat van 
de isolatie eerst goed wordt bekeken. Pas dan kunnen ze bepalen waaraan de WEN-
waardebon het best besteed kan worden. Per straat is er een bewoner die als 
contactpersoon optreedt en de niet aanwezige buren informeert. Er komt per straat een 
vervolgoverleg om de plannen samen met Elkien concreet te maken. Er was veel 
waardering voor het initiatief om als huurders een keer op deze manier met de 
verhuurder in contact te zijn. Zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Energiebespaarmarkt voor Wijnjewoudster huurders 
Op 14 december ’s middags is er in MFC De Swingel een Energiebespaarmarkt voor 
huurders in Wijnjewoude. Zij ontvangen daar € 100,- aan munten om ter plekke te 
besteden aan energiebesparende materialen zoals radiatorfolie, waterbesparende 
douchekop, ledlampen etc. De markt is een initiatief van gemeente Opsterland in 
samenwerking met WEN. Alle* huurders, ook particuliere, worden hiervoor persoonlijk 
via een flyer uitgenodigd. 
*uitgezonderd zij die al naar één van de bespaarmarkten in andere Opsterlandse dorpen zijn geweest. 
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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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Eindejaarsfeest Wijnjewoude 
 
Stichting Eindejaarsfeest Wijnjewoude organiseert: 
 
De Legendarische Quiz!! 
Datum: 30 december 
Tijd: inloop 19:30 uur en start om 20:00 uur 
Locatie: tent (verwarmd) evenemententerrein 
 
Opgave via Wilco (06 – 25 14 45 75) of Simon (06 – 29 38 26 70). Bel of whatsapp! 
Teamgrootte: max 5 personen. 
Inschrijfgeld: 10 euro 
 
De Professionele Vuurwerkshow! 
Datum: 31 december 
Tijd: 00:30 (om 00:00 gaat de tent open) 
Locatie: tent (verwarmd) evenemententerrein 
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Mounleane 3a
9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl
www.hytexfashion.nl

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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Kaartspelen 
 
Uitslag schutjassen, 4 november, 
9 deelnemers 

Uitslag klaverjassen 25 november, 
12 deelnemers 

1. Marco de Haan 49 punten 1. Jenny van der Weij 5769 punten 
2. Kees van der Lei 45 punten 2. Martijn Hoekstra 5259 punten 
3. Rienk van Kammen 43 punten 3. Oeds Geertsma 5033 punten 
4. Tjibbe Lammerts 41 punten 4. Eelco Drent 5029 punten 

 
Volgende data 
– 9 december: schutjassen 
– 16 december: klaverjassen 
– 6 januari: schutjassen 
– 20 januari: klaverjassen 
 
Locatie: ODV-kantine, aanvang 20:00 uur. 
 
 
 

Kerststukje maken! 
 
Waar:  De Swingel 
Wanneer: 17 december 
Tijd:  Groep 1 t/m 4 van 14:00 – 15:00 uur 

Groep 4 t/m 8 van 15:00 – 16:00 uur 
Entree: 3 euro 
 

Neem je zelf een bakje, oase, groen, een snoeischaartje en 
decoratie mee (we kunnen ruilen en delen met elkaar)? Voor een 
kaars en wat lekkers wordt gezorgd! 
Lijkt het je gezellig, app dan voor 12 december  
je naam en leeftijd door aan Hilde op 06 – 22 92 99 54. 

 
Voor de kinderen van groep 1 en 2 stellen we het op prijs dat er wat ouders/hulp bij blijft, 
om deze kleintjes een beetje te helpen. 
 
 
 

Oproep 
 
Door de komst van Oekraïners in de pastorie aan de Meester Geertswei is het idee 
ontstaan een pool van vrijwilligers op te zetten. Deze vrijwilligers gaan zich inzetten voor 
allerhande zaken voor de Oekraïners en andere vluchtelingen in ons dorp. (bv. tandarts-
bezoek, lamp ophangen, wandeling). We gaan dit doen door een appgroep aan te 
maken. Idee is dat er per gezin een contactpersoon de hulpvraag in de app kan zetten. 
 
Lijkt het je wat? Geef je op! 
Ypie Dijkstra: 06 – 41 75 17 08 
Namens werkgroep Oekraïne 
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Dorpsfeestnieuws 
 
Hier weer een bericht van de Dorpsfeestcommissie. Een bericht waarin we kort 
terugblikken op het afgelopen feest en alvast vooruitkijken naar het feest van 2023.  
 
Het afgelopen jaar hebben we na twee 
jaar van afwezigheid weer een mooi 
dorpsfeest kunnen en mogen 
organiseren. De aanloop naar het feest 
was dit keer niet een makkelijke. Er 
werd pas laat bekend gemaakt dat de 
coronamaatregelen werden versoepeld 
en dat het feest door mocht gaan. Dit 
bracht de nodige organisatorische 
uitdagingen met zich mee. Normaal 
gesproken is rond deze tijd in grote 
lijnen het feest al rond. Nu kon er pas 
veel later worden gestart. 
 
Maar het is toch allemaal gelukt. Er 
stond een tent, er was kermis, de 
activiteiten waren allemaal ingevuld en 
het weer zat ook nog mee. De 
activiteiten werden allemaal goed 
bezocht en we kunnen dan ook met 
tevredenheid terugkijken op de editie 
van 2022.  
Maar dan komt al vrij snel de eerste 
vergadering weer voor 2023 en dit keer 
waren er ook nog vier bestuursleden die 
of hun termijn erop hadden zitten of om 
andere redenen genoodzaakt waren om 
het bestuur te verlaten.  
We hebben afscheid genomen van Roy 
Paltie, Jan de Vegt, Manon de Vries en 
Nancy Mast. We willen ze ook hier 
nogmaals hartelijk danken voor hun 
bijdrage de afgelopen jaren en hopen 
dat ze in een andere vorm bij het 
dorpsfeest betrokken mogen blijven.  

 
Gelukkig hebben we ook nieuwe 
enthousiastelingen gevonden die plaats 
willen nemen in het bestuur. We mogen 
Anneke de Haan, Peter van Vliet en 
Frank Roijinga welkom heten in het 
bestuur. Zoals jullie kunnen zien hebben 
vier personen het bestuur verlaten en 
hebben we drie nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Er is dus nog een 
vacature voor een nieuw bestuurslid en 
gezien de huidige samenstelling van het 
bestuur gaat de voorkeur uit naar een 
vrouw. Dus voel je jezelf geroepen… 
geef het aan bij één van de 
bestuursleden.  
 
Ondanks het bestuurslid minder zijn we 
alweer volop bezig voor de editie van 
2023. Zet 14 t/m 17 juni maar vast in de 
agenda want dan gaan we weer een 
mooi feest organiseren voor alle 
dorpsbewoners. 
 
Mochten er buurten zijn die met smart 
zitten te wachten om een versierde 
wagen te bouwen, dan moeten we die 
helaas voor 2023 teleurstellen. In 2025 
bestaat het dorpsfeest 30 jaar en dat 
lustrum willen we uitgebreid vieren met 
onder andere een optocht met versierde 
wagens. En voor de toekomst lijkt het 
ons dan ook goed om de optocht elke 
vijf jaar te organiseren. Dan blijven we 
mooi in de pas met de lustrums.  

 
Tot zover de mededelingen vanuit het dorpsfeestbestuur.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Geert Clevering, Falko Weckend, Mathijs van der Werff, Peter van Vliet, Anneke de 
Haan en Frank Roijinga 
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Geef de pen door 
 
 
Mijn naam is Jannes Fokkema en ik ben 43 jaar. Samen met mijn vrouw 
Ina Fokkema Dijkstra en onze 4 kinderen wonen wij sinds 2017 aan de 
gentiaan 49. 
 
We zijn hier naar toe verhuisd vanuit 
Drachten. Hier hadden we in 2006 een 
woning gekocht met het idee ooit weer 
terug te gaan naar een dorp. Die wens 
is met onze verhuizing naar 
Wijnjewoude uitgekomen. 
Ik ben geboren in Siegerswoude. Ook 
Ina komt hier van oorsprong vandaan, 
het dorpse leven waren we dus wel 
gewend.  
 
In het dagelijks leven werk ik als 
polyester bouwer in de scheepsbouw. Ik 
rij iedere dag op en neer naar 
Woudsend voor mijn werk. 
Ina is ambulante gezinshulpverlener. Zij 
gaat naar gezinnen toe om behandeling 
te bieden bij mensen met een lichte 
verstandelijke beperking. 

Ivanna (14) zit in 
Drachten op school. Naast school zit ze 
op voetbal en paardrijden. Joël (11) zit 
op voetbal en op scouting. Jens (9) zit 
ook op voetbal en Joas (4) moedigt 
iedereen aan op zaterdag. Alle 3 de 
jongens gaan naar de Sinnewizer in 
Wijnjewoude.  
 
Naast mijn werk ben ik druk met ons 
gezin en vind ik het leuk om te klussen. 
Voor de ontspanning maken we wel 
eens een wandeling over de mooie 
heide met onze bruine labrador Milou. 
Ik heb ook een motor waar ik graag een 
ritje op maak als het mooi weer is. 
Tegenwoordig gaat Joël wel eens mee 
achterop. 

 
Ik geef de pen bij deze door aan Willem Meestringa  
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Nieuws van de Swingel 
 
Sinds de feestelijke opening op 22 
oktober is de Swingel 2.0 inmiddels 
weer een goede maand in bedrijf. Deels 
als vanouds maar ook grotendeels 
nieuw. Als vanouds zijn het de vele 
gebruikers van de Swingel die hun 
eigen activiteiten weer kunnen 
uitvoeren. Nieuw is het comfort en de 
nieuwe functies die de Swingel kan 
bieden. Het jeugdwerk zoals dat door 
Plaatselijk Belang wordt uitgevoerd 
heeft haar plekje al gevonden en ook de 
betrokkenen bij Swingel-café staan in de 
startblokken. Rond het WK-voetbal 
wordt rond de wedstrijden van het 
Nederlands Elftal veel gezelligheid 
gecreëerd bij het kijken op groot 
scherm. 
 
De activiteitencommissie heeft weer 
veel activiteiten in de agenda gezet. Dus 
blijf de Swingel-agenda volgen. 
 
De cafetaria draait inmiddels op volle 
toeren. Eerlijk gezegd is het zelfs 
drukker dan verwacht. We ontvangen 
veel lof over de kwaliteit van de 
producten, maar ook enige kritiek op (te) 
lange wachttijden. Dit laatste hebben we 
goed gehoord, en we ondernemen 
stappen om de kwestie van de 
wachttijden weg te werken. 
 
En dan nog even dit…… 
De Swingel is een dorpshuis met een 
maatschappelijke functie. Voor iedereen 

van iedereen. De veelheid aan 
activiteiten maakt dat er zo nu en dan 
keuzes moeten worden gemaakt. 
Gebruikers moeten geen last van elkaar 
hebben en het tegelijkertijd gebruiken 
van dezelfde ruimte kan nu eenmaal 
niet. Het bestuur hanteert bij dit 
keuzevraagstuk min of meer de 
volgende uitgangspunten: 
-maatschappelijke activiteiten gaan voor 
commerciële activiteiten 
-bestaande gebruikers en activiteiten 
krijgen voorrang boven incidenteel 
gebruik 
-medewerkers van de Swingel, 
waaronder vrijwilligers, moeten 
voldoende tijd en gelegenheid krijgen 
hun werkzaamheden te verrichten. Dit 
geldt met name ook bij opvolging van 
verschillende activiteiten waarbij 
tussendoor opgeruimd en 
schoongemaakt moet worden, en 
waarbij vaak een andere zaalinrichting 
moet worden gemaakt. 
 
In de praktijk betekent dit dat soms de 
Taveerne niet beschikbaar is als 
dorpskroeg of dat eerder dan normaal er 
sprake is van sluitingstijd. Natuurlijk is 
dat jammer, met name omdat het over 
het algemeen altijd heel gezellig 
verkeren is in de Taveerne. Maar de 
Swingel is niet van elastiek. Keuzes 
maken hoort er ook bij. 

 
Alex van der Meer 
St. dorpshuis Wijnjewoude 

 
Schrijfmarathon Amnesty International 

 
Schrijf met ons mee in Bakkeveen 
Zaterdag 10 december tussen 10.00-16.00 uur is er gelegenheid om een brief/brieven te 
schrijven (de koffie staat klaar). 
Locatie: de Dúnhoeke, Mjûmsterwei 16 Bakkeveen (Naast mfc Dúndelle) 
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Gezellige middag 27 oktober 
Zonnebloem Ureterp e.o. 

 
Muzikale quiz opgelost bij De Zonnebloem 
Op de laatste donderdag van oktober organiseerde de afdeling 
Ureterp e.o. van De Zonnebloem een muzikale quiz in MFC De Wier in Ureterp. Tijdens 
deze reis met liedjes van toen en nu werd de muzikale kennis getest van de bijna 
negentig bezoekers, zowel gasten als vrijwilligers. 
 
Tijdens deze gezellige middag fungeerde ‘Leediedzjee’ als diskjockey. Haar echte naam 
is Aaltsje Ypeij uit De Wijk en ze had een grote collectie muziek bij zich, van de vijftiger 

tot de tachtiger jaren. Snel reageren 
op de quizvragen van de diskjockey 
leverde punten op. Sommige vragen 
bleken lastig. Wie wist de bijnaam 
van jazztrompettist Louis Armstrong? 
Het was Satchmo. De quizvragen 
werden onderbroken door uitstapjes 
naar de dansvloer. 
 
Twee vrijwilligers van De 
Zonnebloem werden in het zonnetje 
gezet. Antje Berga uit Ureterp 
vanwege haar eerdere verdiensten 
als secretaris en tijdelijk voorzitter 

van de afdeling. Ze kreeg een zilveren speld met oorkonde, uitgereikt door Marian 
Doorgeest, de huidige voorzitter. Lies van der Iest uit Ureterp ontving een mooi beeldje. 
Ze is sinds 1987 actief voor de afdeling. Ze hield zich onder andere bezig met de 
lotenverkoop en het organiseren van koffieochtenden in Frieschepalen. 
 
Het bestuur van de Zonnebloem, afd. Ureterp e.o. 
 
 
 

Sfeervol Kerstconcert Femmes Vocales 
 

Datum: 18 december in de Witte Kerk Hemrik 
Het koor staat onder leiding van Claartje van Dokkum, die met haar bevlogen directie 
garant staat voor zowel sfeer als vrolijkheid. Zij vertelt ook iets over de achtergrond van 
de gezongen werken. Pianist Geralda de Vries zorgt met haar subtiele spel voor de 
begeleiding. 
 
Het concert begint om 15.30 uur. De kerk in Hemrik is open vanaf 15.00 uur.  
Entree: € 10,-. Jeugd tot 18 jaar € 5,-. Kaarten zijn te reserveren via: 
femmesvocales.reservering@gmail.com.  
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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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Prikbord 
 
 

Nierstichting 
 
In september hebben 27 enthousiaste 
collectanten zich in Wijnjewoude weer 
ingezet voor de Nierstichting. Dit heeft 
geleid tot een hele mooie opbrengst van 
€ 1265,95. Het aandeel hiervan met de 
QR-code is € 185,00. Naar aanleiding 
hiervan komen we volgend jaar weer 
met de bus en de QR-code. 
 
Alle gevers en collectanten hartelijk 
dank namens de Nierstichting. 
  
Michiel Postma, coördinator. 

  
 
Wy wolle eltsenien hertlik tanksizze 
foar alle bliken fan meilibjen tidens de 
sykte en nei it ferstjerren fan ús mem, 
skoanmem, beppe en âlde beppe 
 

Teetske Bouma-Koopmans 
 
It hat ús tige goed dien. 
  

Bern en beppesizzers 

 
 
 

  
 
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 26. 
 
Contributie 
In oktober en november gingen we bij de leden langs voor de jaarlijkse contributie. 
Inmiddels heeft de VVV besloten over te gaan tot automatische incasso. Hiervoor wordt 
gevraagd een machtiging af te geven. Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt 
u het bedrag altijd binnen een bepaalde termijn laten terugboeken. 
 
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. 
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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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Huldiging jubilarissen Zonnebloem Ureterp e.o 
 
Lies v.d. Iest en Antje Berga werden tijdens de gezellige middag op 
27 oktober jl. gehuldigd. Marian Doorgeest prees hen allebei om 
hun grote betrokkenheid, enthousiasme en inzet. 
 
Lies van der Iest Is al sinds september 1987 vrijwilliger van de 
Zonnebloem afdeling Ureterp e.o.  Deze afdeling is opgericht in november 1986. Lies is er 
dus bijna vanaf het begin bij. Er zijn vele activiteiten waar Lies een bijdrage aan heeft 
geleverd; o.a. de winkelmorgen, koffieochtenden in Frieschepalen, de jaarlijkse 

lotenverkoop, de bootdagtochten, met een stand 
meehelpen op de braderie, bezoek aan de 
Orchideeënhoeve, meehelpen bij de “Gezellige middag”  
en nog vele andere activiteiten.  
 
Lies heeft zich altijd volledig ingezet in haar toenmalige 
woonplaats Frieschepalen, het bezoeken van gasten 
deed ze met veel plezier. Als er een activiteit werd 
georganiseerd, wist zij welke mensen uit Frieschepalen 
benaderd konden worden om deel te nemen.  

Lies woont inmiddels een aantal jaren in Ureterp waar ze zich nog steeds inzet voor onze 
afdeling en doet nog mee aan tal van activiteiten. De vrijwilligersvergaderingen bezoekt ze 
trouw, dat wordt enorm gewaardeerd. Namens het bestuur van de Zonnebloemafdeling 
Ureterp e.o. kreeg Lies het waarderingsbeeldje met een mooi bos bloemen als dank voor 
haar 35-jarige inzet voor gasten en vrijwilligers binnen de Zonnebloem Ureterp e.o. 
 
Antje Berga is in het najaar van 2012 benaderd om secretaris te worden bij de Zonnebloem 
afdeling Ureterp e.o. Ze is meerdere keren herkozen als secretaris, maar op de 
jaarvergadering van 27 februari 2019 kreeg ze er ongewild een taak bij. De toenmalige 
voorzitter was aftredend en niet herkiesbaar. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter had 
helaas nog geen opvolger opgeleverd, zodat Antje “tijdelijk” het stokje overnam. De jaren die 
volgden werd er intensief gezocht naar een nieuwe voorzitter. Antje heeft die jaren beide 
functies vervuld en haar best gedaan om dat zo goed mogelijk te doen. De activiteiten voor 

deelnemers en vrijwilligers gingen gelukkig gewoon 
door, etentjes, bootdagtochten, gezellige middagen en 
andere uitstapjes. Alles voorzien van informatie. 
 
In februari 2022 heeft Antje het stokje overgedragen 
aan een interim-bestuur. Ze wilde wel graag vrijwilliger 
blijven bij de afdeling Ureterp e.o. Antje zet zich nog 
steeds in voor de activiteiten en is trouw aanwezig op 
de vrijwilligersvergaderingen. Na 10 jaar inzet als 
vrijwilliger, maar speciaal als secretaris en 

waarnemend voorzitter kreeg Antje namens het bestuur en de nationale vereniging De 
Zonnebloem de zilveren speld met oorkonde en een mooi bos bloemen als dank voor haar 
10-jarige inzet voor gasten en vrijwilligers binnen de Zonnebloem Ureterp e.o. 
 
Na deze huldiging was er nog een gezellig samenzijn met vele gasten en vrijwilligers onder 
leiding van “leediedzjee”. Onder het genot van een hapje, drankje en leuke muziek werd er 
heerlijk gezongen en gedanst. 
 
Het bestuur van de Zonnebloem, afd. Ureterp e.o 
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Dorpssteunpunt Wijnjewoude 
 
Dagbesteding Opsterland 
Graag willen wij het 
dagcentrum/dagbesteding van 
ZuidOostZorg de Lijte onder uw 
aandacht brengen. Want een zinvolle 
invulling van de dag is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend als we ouder 
worden. Het dagcentrum/dagbesteding 
is een gezellige laagdrempelige 
daginvulling. Wij bieden diverse 
activiteiten aan, denk aan beweging of 
creatieve en sociale contacten. 
 
Naast dat het gezellig is en leuk, kunnen 
we hiermee ook uw mantelzorger in de 
thuissituatie ontlasten en mensen 
ondersteunen om langer thuis te blijven 
wonen. Het bezoeken van het 
dagcentrum/dagbesteding is vrij 

toegankelijk voor iedereen en is gratis. 
Men heeft keuze om (tegen een kleine 
vergoeding) aan te schuiven voor een 
warme maaltijd. Lukt het niet om 
zelfstandig naar het 
dagcentrum/dagbesteding te komen dan 
kan men gehaald en gebracht worden, 
ook hier zijn geen kosten aan 
verbonden. 
 
Het dagcentrum/dagbesteding is 
geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 9:30 -15:30 uur. Kent u 
iemand in de omgeving die behoefte 
heeft aan een zinvolle daginvulling,  
aanspraak en gezelligheid? Wellicht 
kunt u het dagcentrum/dagbesteding 
onder de aandacht brengen. 

 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen op nummer 06-10967114 of 
dagverzorginglijte@zuidoostzorg.nl.  
 
 
 
 
 
 

Klaverjassen in de Swingel 
 
Uitslag 3 november bovenste 5   Uitslag 17 november bovenste 5 
1. Kees v/d Lei 3944  1. Klaske Visser 4158 
2. René Seefat 3755  2. Joke Nust 3894 
3. Afke Bouma 3703  3. Adrie Droogh 3764 
4. Anke Posthumus 3611  4. Jan Feitsma 3702 
5. Adrie Droogh 3521  5. Arlette de Wringer 3639 

 
Volgende data 

– 15 december 
– 5 januari 

 
De inleg is € 1,50. | Aanvang 13:30 uur. 
Bij verhindering graag afmelden. 
 
Jelle Bergsma | 0516 – 48 10 07 / 06 – 38 60 15 13.  
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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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Herken de neuzen 

 
Herken je de neus? Stuur de oplossing naar deban@wijnjewoude.net met vermelding 
van de naam van het dier en je eigen naam en adres. 
Onder de juiste inzendingen wordt een prijsje verloot. 
 
 

 

 

 

 

 
1.  2.  3. 

 

 

 

 

 
4.   5.  6. 

 

 

 

 

 
7.  8.  9. 

 

 

 

 

 
10.  11.  12. 
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Kerstwandeling Bakkeveen 
 
Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen weer de traditionele kerstwandeling gehouden, voor 
de 45e maal. Een ideale gelegenheid om een lang kerstweekend af te sluiten met een 
gezonde en frisse wandeling door de natuurlijke omgeving.  
 

De routes lopen door het gevarieerde gebied van 
Bakkeveen. Ook dit jaar komen alle soorten 
terreinen weer aan bod; heide, weiland, duinen, 
bos, kreupelhout en een stukje bebouwde kom. 
Start en finish zijn bij het sportpark aan de 
Mjumsterwei. Er kan gekozen worden uit 4 
afstanden: 5, 7, 10 en 15 km. De start is tussen 
9.00 en 14.30 uur (de 15 km tot 14.00 uur), zodat 
iedereen voor het donker weer binnen kan zijn. Je 
krijgt na 

inschrijving een routebeschrijving; de herinnering 
en een kom heerlijke snert na afloop. Onderweg is 
een uitgebreide "koek en zopie" op weer een 
nieuwe locatie. 
 
Wandelaars kunnen deelnemen aan een gratis 
puzzel, waarbij de hoofdprijs een luchtballonvaart 
over Bakkeveen is. 
 
Meer informatie: www.kerstwandeling.org of via www.bakkeveen.nl.  
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Werkgroep Kom erbij 
 

Wachtsje net oant de stoarm foarby is, lear dûnsjen yn de rein 
 
SamenWijnjewoude terug in de tijd en wensen in het Fries 
Wij van SamenWijnjewoude, dat zijn de lieve mensen van de 
Hervormde Gemeente, van Gereformeerde Kerk Wijnjewoude 
Hemrik, van het Dorpssteunpunt, Plaatselijk Belang en van 
werkgroep Kom erbij en hun omtinkers, komen zoals 
traditioneel, bij u (heel oude en zieke dorpsgenoten en 
dorpsgenoten die een dierbare hebben moeten missen in het afgelopen jaar) aan het 
einde van dit jaar, 2022. 
We komen met een herinnering in beeld aan lang vervlogen tijden die de 
ouderen onder ons zich nog levendig voor de geest kunnen halen, een tijd 
waarin mobiele telefoons nog niet eens in aantocht waren, laat staan de 
iPad en de tablet. 
De Friese woorden gaan over het belang van samenzijn, altijd en 
vooral in deze tijd, over het belang aan elkaar te denken en over 
het belang elkaar te accepteren en te bewonderen, het belang van 
saamhorigheid en verbinding. De Friese taal geeft de woorden die 
extra klank om bij stil te staan. Natuurlijk komen we ook met 
onszelf! 
 
Kerstlunch op maandag 19 december 2022 
Van 11.00 uur tot 14.00 uur | € 5,- 
We hebben de tijd met een uurtje verruimd om nog wat langer te kunnen genieten van 
het samenzijn. Opgeven kan nog t/m 5 december op de bekende telefoonnummers en 
bij de MAMdames. 
 
Woensdag 7 december 9.45 uur, inloopochtend Creacafé oftewel Breicafé en 
meer, in De Swingel. 
We hebben de crea-inloop naar de woensdag verplaatst, en wel in onze Swingel. 
Dus creaBEA’s, kom en laat je inspireren of… inspireer Anja, Marion en Marjan (MAM)!! 
Tot dan. 
 
Bewegen voor 50plussers bij Impe en Iemkje in De Driehoek, elke 
maandagmiddag van 14.15 tot 15:00 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. 
 
Maandag 21 november reguliere koffieochtend met spelletjes 
Natuurlijk had iedereen de vernieuwde Swingel al bewonderd, maar nu waren we er 
weer in vertrouwd gezelschap. We zetten alles op dezelfde manier voort, zoals voor de 
zomer, dus heerlijk ontspannen met 2 kopjes koffie een cakeje, een drankje en een 
hapje, voor 3 euro per persoon. De collectebus zetten we er ook bij, voor als u wat over 
hebt in de beurs. 
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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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Woensdag 23 november, kerstkaarten maken samen met de 22 kids van groep 5 
van Skoalle De Sinnewizer 
Mede dankzij meerdere giften vanuit ons dorp, op het gebied van kaartjes decoreren, 
hadden we een topochtend. We konden helemaal los met allerlei papier in verschillende 
kleuren en motieven, stickers, plaatjes, plakbandjes, kaartjes en 
enveloppen. We knipten, plakten, ponsten, lijmden, stickerden, tekenden 
en schreven dat het een lieve lust was. We aten 2 cupcakes per persoon 
en vooral de kids verwonderden zich over het feit dat zij vandaag de enige 
groep waren die dit overkwam. We maakten de kaartjes voor lieverds in 
onze omgeving of voor onszelf. Bedankt ook Christijn, Zwaantje, Anja, 
Marjan, Janke, Willy J, Willy vd. B, Ienskje, Alie en Froukje voor de 
ondersteuning en het meegenieten.  
 
21 december van 19.30 tot 20.30, Kleintje Kryst roun De Koepel 
Een hartverwarmend muzikaal uurtje met koor, liedjeszangers en blazers. Dit alles 
samengaand met warme drankjes en lekkers. Kom naar de vuurtjes voor het staren, het 
verwarmen en vooral voor het samenzijn. Kom dus samen met ons genieten van de 
Kerstsfeer die we al een aantal jaar niet konden beleven, zo in de buitenkern van ons 
mooie Wijnjewoude. Lees verderop in deze Bân de uitgebreidere berichtgeving. 
 
Data koffieochtenden  
Elke derde maandag van de maand van 10 uur tot 11.30 uur. In 2023 zijn dat de 
maandagen: 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 21 
augustus, 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december. Over de invulling, 
die elke maand een tikkeltje anders is, leest u op deze plek in de Bân, of op de poster 
die we hier en daar in het dorp verspreiden. 
 
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 – 48 13 07 of Lydia 06 – 37 55 25 18, mailen 
kan ook, 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! 
 
Kerst-en nieuwjaarswens 
Werkgroep Kom erbij wenst u mooie kerstdagen en voor 2023, folle lok en seine, 
blessings and happiness, liefde, geluk en voorspoed. 
 
Alie, Leny, Grietje, Auckjen, Jelle en Lydia. 
 
 

De geur van balsem en wierrook maakt gelukkig, maar zoeter voor het hart, is ware 
vriendschap – Spreuken 27:9 
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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.



29

Gezond leven, wonen en oud worden in 
Wijnjewoude; Bloeizone Wijnjewoude 

 
In Wijnjewoude hebben we de ambitie om een van de bloeizones in Friesland te 
worden. Bloeizones verwijzen naar plekken op de wereld die bluezones genoemd 
worden waar mensen gemiddeld genomen een langer, gezonder en gelukkiger leven 
leiden dan gemiddeld in de wereld. Dit heeft te maken dat mensen in deze gebieden 
meer groen in de omgeving hebben, zich meer betrokken bij elkaar voelen, meer 
bewegen en ontspannen, een doel ervaren waarvoor ze ieder dag weer met plezier uit 
bed komen en waar je makkelijk ergens kunt komen. 
 
Wijnjewoude biedt gezien zijn ligging (bosrijk en centraal in noord Nederland) een 
unieke mogelijkheid om bovenstaande aspecten optimaal te bieden. Daarom willen we 
in Wijnjewoude toewerken naar een aanpak waarbinnen we willen streven naar deze 
bloeizone. Dit initiatief zou dan gedragen door de inwoners, moeten aansluiten op 
inwonersinitiatieven die er al bestaan en bij voorkeur in samenwerking met het 
verenigingsleven, ondernemers, huisarts en andere gezondheidszorgpartners in en 
nabij ons dorp. Want samen sta je sterk. 
 
We hebben als eerste stap onze ambities kenbaar gemaakt bij verschillende partijen 
waaronder de gemeente Opsterland. Onze gemeente heeft Wijnjewoude naast 
Bakkeveen geselecteerd om een van de acht bloeizones in Zuid-Oost (ZO) Friesland te 
worden. Met de bloeizones willen de gemeenten in Zuidoost Friesland een beweging op 
gang brengen van inwoners die samenwerken aan een lang, gezond en gelukkig leven 
voor alle inwoners van het dorp of de wijk waarin zij wonen. De 5 gemeenten die samen 
ZO-Friesland vormen, hebben 8 bloeizone-initiatieven geselecteerd. Het is de bedoeling 
dat deze bloeizones als pilot een eerste aanzet zijn voor een bloeizonenetwerk in ZO-
Friesland.  
 
Om hier handen en voeten aan te geven is er vanuit plaatselijk belang, in samenwerking 
met Kom erbij, het dorpssteunpunt, dorpshuis de Swingel, de VVV en een aantal 
enthousiaste inwoners gewerkt aan ideeën om dit te realiseren. Deze ideeën hebben 
uiteindelijk tot een plan van aanpak geleid, dat door de gemeente is gesubsidieerd met 
een mooi financieel bedrag. Dit is een mooi compliment en geeft ons ook de 
mogelijkheid om een en ander te realiseren. 
 
Een voorbeeld vanuit ons plan van aanpak is het volgende: Toegankelijke plekken 
creëren waar ontmoeting gestimuleerd wordt. Dit draagt bij aan de wens om meer 
sociale samenhang te krijgen in ons dorp. Vanuit verschillende inwonersraadplegingen 
(onder andere door individuele en groepsinterviews en enquêtes) wordt deze behoefte 
aangegeven. Daarbij wordt ook het ontbreken van geschikte plekken om elkaar te 
ontmoeten benoemd. Daarom willen we in speeltuinen, waar oud en jong kunnen 
ontmoeten, maar ook op een andere centrale plek in het dorp aantrekkelijke 
ontmoetingsplekken ontwikkelen. Door deze plekken in de buitenlucht te organiseren, 
komen mensen meer de deur uit en stimuleert het mogelijk ook om meer activiteit te 
ontplooien. Bijvoorbeeld een dorpstuin maar ook picknickbanken in de speeltuinen 
zouden mensen subtiel moeten stimuleren om naar buiten te komen en elkaar te 
ontmoeten. Maar we denken ook aan het organiseren van fitheidstesten, 
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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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informatiemarkten en bijeenkomsten, het ontwikkelen van een doarpskeamer in en met 
het dorpshuis, et cetera. 
 
Naast het ons bekend te maken is het doel van dit artikeltje ook om u uit te nodigen om 
ideeën aan te dragen om Wijnjewoude een dorp te laten zijn waar mensen, zowel jong 
als oud, graag willen en blijven wonen en gezond oud kunnen worden. Dus heeft u 
ideeën, laat het ons weten! 
 
Namens Bloeizone Wijnjewoude 
 
 
 

Weer fietsen leren 
 
De koop van mijn woning aan de Compagnonsfeart en de verhuizerij naar Nederland 
had nogal wat voeten in de aarde. Ik had een lokale makelaar gevraagd voor mij rond te 
kijken naar een comfortabele woning in Wijnjewoude. Liefst iets buiten het dorp. Toen hij 
zich meldde met een mogelijke woning, was het vooral foto’s bekijken en snel beslissen. 
De huizen in Nederland verkochten als broodjes, dus ik moest er snel bij zijn. Nu ik 
éénmaal in mijn nieuwe huis woon, moet ik zeggen dat het mij heel erg meevalt. Het is 
een mooi en ruim huis met een grote tuin. 
 
Wel heel wat anders dan wat ik in de USA, om precies te zijn in Tucson, achter mij liet.  
Tucson is qua klimaat een warme, zeg maar hete stad. Ik woonde aan de buitenkant in 
een fijn huis met de naam “three palms”. Wat ongeveer hetzelfde is als wat ik in 
Duurswoude zag bij “de Twa Bû 
ken”. Maar in dit geval waren het drie palmbomen in mijn tuin. 
 
Na twee maanden hier gewoond te hebben besloot ik te willen fietsen. Voor korte ritjes 
en boodschappen in de buurt. In Amerika had ik geen fiets, en ook nooit gehad. Daar 
doe je alles met de auto. Ik kocht bij Hans Meinsma een electric fiets. Een instapmodel. 
Een fiets kopen is niet zo moeilijk, maar fietsen kon ik niet, althans dat dacht ik. Ik 
herinner mij nog wel dat ik als jongen in Nederland een fiets had. Geen mooie nieuwe 
fiets, maar ik werd de zoveelste eigenaar van een tweedehands fiets die mijn vader ooit 
voor mijn oudste broer had gekocht. Ook toen al bij Meinsma. Die fiets was veel te groot 
voor mij, maar met klossen aan de trappers en stuur en zadel in de laagste stand, kon ik 
er net op fietsen. 
 
Met mijn nieuwe fiets moest ik oefenen om weer te leren fietsen. In het begin schaamde 
ik mij daar wel wat voor. Daarom was ik ‘s morgens om een uur of zes al aan het 
oefenen op de Jan Hofswijk. Ik wilde niet dat de mensen mij zagen stuntelen. Tot mijn 
verrassing duurde het maar een week om goed te leren fietsen. Het was een surprise 
om vast te stellen dat in mijn al wat oude lichaam kennelijk de techniek van fietsen nog 
aanwezig was. Fietsen ging snel goed. Op- en afstappen was wat lastiger. Pas een tijd 
later las ik de uitdrukking “fietsen verleer je nooit”. Het blijkt waar te zijn. 
 
Naast fietsen zijn er nog veel meer verschillen tussen mijn oude en mijn nieuwe 
omgeving. Daar ga ik de volgende keer wat over schrijven. 
 

Geale 
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Schaakclub Bakkeveen en omstreken 
 

Het schaakseizoen van schaakclub Bakkeveen is alweer een 
paar maanden bezig. Op dit moment zijn er 22 actieve leden die 
elke woensdagavond in verenigingsgebouw de Driehoek in 
Wijnjewoude een levendige interne competitie spelen. Er zijn nu 
10 rondes gespeeld met wisselende successen voor iedereen. 
De drie clubkampioenen van de afgelopen jaren Ben de Vries, 
Wiebe Hoekstra en Jasper Zijlstra staan in de top drie van de 
competitie, op de voet gevolgd door Robin Baines en Anne van 
Streun uit Ureterp. De opkomst is elke week bijzonder hoog en er 

worden spannende partijen gespeeld in een uiterst ontspannende sfeer. De interne 
mens wordt zeer goed verzorgd door de service van Ympe de uitbater die zo nu en dan 
met kaas en worst de schakers verrast. 
 
De schaakclub Bakkeveen doet zijn naam in zekere zin tekort want de leden komen niet 
alleen uit Bakkeveen maar uit de hele regio, van Appelscha tot Ureterp. SC Bakkeveen 
doet ook met drie teams mee in de reguliere- en bekercompetitie van de Friese 
Schaakbond en inmiddels zijn daar door alle teams al wedstrijden gespeeld. Deze 
uitwisseling met teams uit alle windstreken van de provincie is heel mooi en laat zien dat 
het schaakspel nog steeds populair is onder zowel jong als oud! Tot nu is het meest tot 
de verbeelding sprekende succes dit seizoen de overwinning van het Bekerteam tegen 
het veel hoger geklasseerde team van de Rode Loper uit Leeuwarden. In de reguliere 
competitie speelt elk Bakkeveens team spannende wedstrijden tot nu toe, maar zijn de 
resultaten niet heel positief uitgevallen. Handhaving in de verschillende klassen waarin 
we spelen is dit seizoen de doelstelling. 
 
Vanaf 2 november is de schaakclub ook begonnen met het “Open Rapid 
Kampioenschap” van Bakkeveen en omstreken. Dit kampioenschap wordt een keer per 
maand gespeeld van november tot en met maart op de woensdagavond. Er worden 3 
korte partijen gespeeld op één avond. Deelname is open voor iedereen, aan niet-leden 
wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 5,- per avond. De volgende ronde is op 14 
december, instromen vanaf dan is nog mogelijk. Dus meldt u zich snel aan! Kijk op de 
website (www.schaakclub-bakkeveen.nl) van de club voor meer informatie of stuur een 
mailtje naar:  info@schaakclub-bakkeveen.nl.  
 
Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  10 
Nr Naam Punten  Nr Naam Punten 
1 Wiebe Hoekstra 324,83  12 Jack Zeilstra 167,67 
2 Ben de Vries 320  13 Tjerk van der Woude 162,33 
3 Jasper  Zijlstra 298,33  14 Frederik Vogelzang 153 
4 Robin Baines 267  15 Harm Blumers 152 
5 Anne van Streun 244,33  16 Wim van Dijk 134,83 
6 Gerrit Meppelink 235,5  17 Sebe Steenhuis 132 
7 Jaap Weidema 234,5  18 Freek Leistra 125 
8 MP van der Meer 226  19 Simke Terpstra 103,17 
9 Bauke Hoogstra 194  20 Fons Joorman 94,67 

10 Jelle Bergsma 186  21 Jens de Roos 93,5 
11 Rienk van Dijk 170  22 Mon Bonte 76 
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Filmhuis Wijnjewoude 
 
In dit seizoen zijn de volgende filmavonden nog gepland: 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 – 48 12 71. 
Dit is een initiatief van Dorpssteunpunt Wijnjewoude met steun van het bestuur van 
MFC de Swingel. 
 

Dorpsagenda 
 
 
December 2022 
 
5 Bewegen voor 50plussers in De Driehoek, van 14.15 tot 15:00 uur 
7 Inloopochtend Creacafé, 9.45 uur in De Swingel 
9 PB-inloopavond voor de nieuwbouw, 17.00 tot 20.00 uur 
9 Schutjassen in de ODV-kantine, 20.00 uur 
9 Inloopavond nieuwbouw in de Swingel, 17.00 uur 
10 WEN-aanplantdag bij de zonneweide 
12 Bewegen voor 50plussers in De Driehoek, van 14.15 tot 15.00 uur 
14 Energiebespaarmarkt voor huurders in Wijnjewoude, De Swingel 
15 Klaverjassen in De Swingel, 13.30 uur 
19 Koffieochtend Kom erbij, 10.00 tot 11.30 uur 
16 Klaverjassen in de ODV-kantine, 20.00 uur 
17 Kerststukje maken (kinderen van groep 1 t/m 8), De Swingel 
17 Filmhuis 
19 Kerstlunch Kom erbij, van 11.00 tot 14.00 uur 
19 Bewegen voor 50plussers in De Driehoek, van 14.15 tot 15.00 uur 
21 Kleintje Kryst roun De Koepel (Kom erbij), 19.30 tot 20.30 uur 
30 De Legendarische Quiz, Eindejaarsfeest Wijnjewoude 
31 Professionele vuurwerkshow, Eindejaarfeest Wijnjewoude 
 
Januari 2023 
 
2 Bewegen voor 50plussers in De Driehoek, van 14.15 tot 15.00 uur 
5 Klaverjassen in De Swingel, 13.30 uur 
6 Schutjassen in de ODV-kantine, 20.00 uur 
9 Bewegen voor 50plussers in De Driehoek, van 14.15 tot 15.00 uur 
16 Bewegen voor 50plussers in De Driehoek, van 14.15 tot 15.00 uur 
16 Koffieochtend Kom erbij, 10.00 tot 11.30 uur 
20 Klaverjassen in de ODV-kantine, 20.00 uur 
23 Bewegen voor 50plussers in De Driehoek, van 14.15 tot 15.00 uur 
28 Winterwandeltoch VVV Wijnjewoude, start bij ODV-kantine 
28  Filmhuis 
30 Bewegen voor 50plussers in De Driehoek, van 14.15 tot 15.00 uur 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
December 

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

 11 9.30 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, 3e Advent 
 13.45 uur Duurswoude Ds. G.J. Otter, Damwâld 

18 9.30 uur Duurswoude Ds. M. Krooneman, Noordhorn, 4e Advent 
24 21.00 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Kerstnachtdienst 
25 10.00 uur Weinterp Dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde, 1e Kerstdag 
26 9.30 uur Weinterp Ds H. Engelsma, 2e Kerstdag Gezamenlijke dienst 
31 19.30 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Oudejaarsdienst 

 
Januari 2023 

1 10.00 uur De Driehoek Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Nieuwjaarsdienst 
   8  9.30 uur Duurswoude Ds. J.A.A. Geerts, Zalk 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 

 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
December 
4 11:00 uur Ds. P.W. Hulshof, Jubbega 2e Advent 
11 9:30 uur Da. H. de Kok-Mellema, Wilsum 3e Advent 
18 9:30 uur Ds. E. A. van Gulik, Leek 4e Advent 
25  9.30 uur       Ds. H. Engelsma 1e Kerstdag / Vierdienst 
26 9.30 uur Ds. H. Engelsma 2e Kerstdag in de NH kerk 
31 19.30 uur Ds. H. Engelsma Oudejaarsdienst 

 
Januari 2023 
1 9:30 uur Ds. H. Engelsma Nieuwjaarsdienst 
8 11:00 uur Ds. W. Baas, Appelscha  
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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



                        22 2255 22    00    jj 22aa   rraa eerr bbggaa mmeenngg cc  ee      dd      NN       rr   ..  332277

ddee  BBâânn
oov r d Wal

ib
jn

s
j

p
e

r
w

o
o

d 
u

s
d

k
e

jilednaaM

Wy binne der foar ús doarpen.

De leden danken u 
voor het gestelde vertrouwen.

We wensen u fijne feestdagen toe  
en folle lok en seine yn 2023.

Ondernemersvereniging
Wijnjewoude-Hemrik




