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Zonnestralen

Laten we in 2023

licht brengen daar waar het donker is

en stralen van dankbaarheid.

OP HET EiNDUPS Service Point

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

van 13:00 tot 17:00 uur.

 Opper Haudmare 2  -  9241 WD  Wijnjewoude  
06 57 58 43 54 

www.drukkerijpool.nl   -   www.opheteind.nl
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Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

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

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

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

HM Haarmode Wijnjewoude

Een afspraak maken doet u telefonische:

0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Openingstijden:

    Ma.   13:00 – 17:30

    Di.    8:30 – 12:00 13:00 – 17:30

    Wo.     13:00 – 20:00

    Do.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Vr.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Za.      Gesloten

Pedicure- en manuele praktijk

Alma van der Meulen

Medisch pedicure
Manuele therapie
Voetreflexologie
Ook bij u thuis

Behandeling volgens afspraak
0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36
9241 GL  Wijnjewoude

Kinderen/jongeren met een beperking!!

- tijdelijk verblijf

- logeerhuis

- dagopvang

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

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

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

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

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

Op werkdagen open  
van 8:30 uur tot 12:00 uur 
van 13:00 tot 17:00 uur
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Van de redactie 
 
 
Redactie "de Bân" 
Annie Posthumus, Te Nijenhuiswei 35D tel: 48 13 81 
Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 
Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 
Gerda Westerhof, Merkebuorren 14  
Halbo Oosterhof, Wolverlei 1 tel: 48 18 50 
 
 
Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. 
 
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 4 februari 2023. 
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 28 januari 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. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Nieuwjaar 2023, Folle lok en seine 
 
Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen. Voorbij is 2022 met de 
laatste vuurwerk knallen hebben we geprobeerd alle narigheid achter ons te laten. Het 
waren mooie sterretjes maar ze doofden. We gaan 2023 in en slepen de narigheid van 
oorlogsgeweld en zorgen met ons mee. Het beste voor een mens lijkt een Tiny house te 
zijn, een groene omgeving en een eigen moestuintje, zodat al die begeerlijke rommel er 
niet meer in kan. Je zult je verbazen over het opschieten van het onkruid, en je zult je 
afvragen waarom die boontjes nu niet opkomen. Dat is het beste voor lichaam en geest. 
Terugziend op december is het gelukt Sint een waardige intocht te bieden, Kom er bij 
gul uitdeelde aan ouderen, zieken, en eenzamen, en men kerstsfeer creëerde bij de 
koepel en het eindejaarsfeest een nieuw gezicht gaf. Hulde aan alle vrijwilligers, samen 
brengen ze leven in de brouwerij. Geweldig bedankt. 
Voor onze ondernemers, boeren, organisaties en verenigingen is het een onzekere en 
moeizame tijd. We wensen hen veel moed en wijsheid toe. 
De Bân hoopt jullie weer van vele activiteiten op de hoogte te houden. 
 
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 

 
“iisnocht” 
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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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Afscheid 
 

Na zo ongeveer 22 jaar is voor mij de 
tijd gekomen om afscheid te nemen van 
de Bân- redactie. Met veel plezier heb ik 
me al die tijd ingezet voor de nu nog 
beste manier om eenieder te voorzien 
van het belangrijkste dorpsgebeuren. 
Elke maand weer een goed gevulde 
dorpskrant samen te stellen en bij 
bezorgers af te leveren was een 
uitdaging en gaf veel voldoening. Als 
redactie waren we al die tijd een hechte 
groep en het verloop was minimaal. Alle 
redactieleden die ik meegemaakt heb 
wil ik hartelijk bedanken voor de 
samenwerking en het vertrouwen in 
elkaar.                                           
 
Het afscheid van de redactie is wat 
abrupt gekomen en had ik mij ook iets 
anders voorgesteld. Na het bezorgen 
van het novembernummer volgde na 
een simpele struikeling een harde 
landing die mijn leventje in een seconde 
totaal veranderde. Een incomplete 

dwarslaesie heet het en zorgt ervoor dat 
ik van een volledige onafhankelijk mens 
met zelf opgelegd beperkend leven, 
totaal afhankelijk werd in al mijn doen 
en laten. Het is even helemaal opnieuw 
beginnen met lopen en het gebruiken 
van je eigen handen. Gelukkig komt 
alles weer een beetje op gang en zit er 
langzaam vooruitgang in. Het streven is 
om in de loop van het voorjaar weer een 
beetje in de Merkebuorren rond te 
scharrelen. De eerste stapjes zijn gezet 
en zelf weer eten lukt ook al weer.       
 
Voor alle medeleven die ik heb ervaren 
in de vorm van kaartjes etc. wil ik 
iedereen bedanken. Dat heeft me echt 
heel veel steun gegeven. Met het 
schaamrood op mijn kaken moet ik 
bekennen niet vaak kaartjes te hebben 
verstuurd in het verleden. Hierin zal ik 
vast mijn leven beteren. 
Vanuit Haren wens ik iedereen een 
voorspoedig en vooral gezond 2023 toe. 

 
 
Hartelijke groet, Durk 
 

Durk Bedankt! 
 
Ongeveer 22 jaar heeft Durk zich met heel 
veel enthousiasme ingezet voor dorpskrant 
de Bân. Het laatste jaar gaf hij aan dat het 
tijd werd om te stoppen als redactielid, al 
ging hem dat ook aan het hart. Het besluit 
om te stoppen was nog niet genomen, hij 
deed het redactiewerk nog met veel plezier. 
We waren een hechte groep en de 
vergadering van de redactie was altijd 
gezellig. Eerst even stevig aan het werk met 
het doornemen van de proefbân en dan een 
praatje over het wel en wee van eenieder en 
natuurlijk graag verslag van de bijzondere 
reizen die Durk heeft gemaakt.  
 
Maandelijks worden er circa 950 
exemplaren van de Bân gedraaid door 
drukkerij Pool. Deze moeten vervolgens 
worden gedistribueerd naar de ca 10 

bezorgers. Dat was een van de 
werkzaamheden van Durk. Hij had echter 
veel meer taken, zo zorgde hij voor de foto’s 
die geplaatst werden op de voorkant van de 
Bân. Soms de actualiteit maar ook vaak 
natuurfoto’s, waar je oog en geduld moet 
hebben om die te kunnen maken. Hij hield 
ook in de gaten of nieuwe bedrijven zich 
vestigden in Wijnjewoude en vroeg hun of 
ze maandelijks een advertentie wilden 
plaatsen in de Bân. En natuurlijk niet te 
vergeten de mooie verhalen die Durk 
schreef over zijn reizen maar ook over de 
historie van Wijnjewoude. Daarbij nam hij 
ook een bezorgroute van een deel van het 
buitengebied voor zijn rekening. Zo was hij 
maandelijks wel een paar uurtjes bezig met 
het verspreiden van de Bân. En dan is het 
altijd weer super, mede dankzij de 
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bezorgers, dat heel Wijnjewoude de Bân 
weer in de bus kreeg. 
 
Maar aan het redactiewerk van Durk is 
abrupt een einde gekomen. Zoals hij zelf 
schrijft: een simpele struikeling en een 
harde landing met als gevolg dat zijn leven 
totaal is veranderd. Maar wat niet 
veranderde, zoals blijkt bij een bezoek in het 
ziekenhuis en Beatrixoord was de 
belangstelling voor de Bân, de positiviteit en 
de wilskracht om zo goed mogelijk te 

herstellen. Wij wensen Durk heel veel 
sterkte bij het revalideren in Beatrixoord.  
 
Als redactie van de Bân maar ook als 
dorpsbewoners hopen we dat we Durk dit 
voorjaar weer in Wijnjewoude tegenkomen.  
 
Durk heel erg bedankt voor je inzet als 
redactielid van de Bân. Je wist altijd zoveel 
van het dorp en van de historie van 
Wijnjewoude. Dat zullen we heel erg 
missen. We hebben je inbreng altijd enorm 
gewaardeerd.  

 
Hendrika, Gerda, Annie, Halbo, Klaske en Lammert 
 
 
 

Neerslagcijfers 2022 
 
Van mevrouw Feenstra - van Keimpema van de Merkebuorren krijgen we jaarlijks het 
overzicht van de door haar voor de Leeuwarder Courant bijgehouden neerslagcijfers. 
Totaal viel er in Wijnjewoude 859 mm neerslag. Daarmee was 2022 aan de droge kant. 
De neerslag was minder dan in 2021 met 1042 mm en 2020 met 944,5 mm neerslag. 
Volgens de terugblik op het weer in de Leeuwarder Courant viel in Friesland gemiddeld 
825 mm neerslag. In dit overzicht valt ook te lezen dat 2022 een van de warmste en 
zonnigste jaren ooit was, met een zachte winter en een warme zomer. De gemiddelde 
temperatuur kwam uit op liefst 10,9 graden tegen 9,9 graden normaal.   
Hieronder het overzicht per maand, met ter vergelijking ook de maandcijfers van 2021. 
 
 
   2022   2021     
Januari  83,5 mm  105,5 mm  
Februari   155,5 mm  48 mm    
Maart    7,5 mm  67 mm     
April   64 mm   47 mm    
Mei   53 mm   133 mm    
Juni   89,5 mm  105,5 mm   
Juli    44,5 mm  139,5 mm   
Augustus  28 mm   119,5 mm   
September  112 mm  31 mm     
Oktober   56,5 mm  109,5 mm   
November   93 mm   65 mm    
December   72 mm   71,5 mm     
Totaal   859 mm  1042 mm  
 
Lammert 
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Ledenvergadering 
Alvast om te noteren: dinsdag 21 maart 
a.s. ledenvergadering van Plaatselijk 
Belang.  
 
Contact gemeente met Wijnjewoude 
Het college wil de komende vier jaar het 
vertrouwen in de politiek en het bestuur 
en de verbondenheid van mensen met 
hun omgeving verbeteren. Dit willen ze 
doen samen met inwoners, organisaties 
en bedrijven. Er is daarom een nieuw 
dorpenteam aangesteld. Daarnaast is er 
aan elk dorp een dorpswethouder 
toegekend. Voor ons dorp is dat 
wethouder Durksz. Vanuit inhoud en 
betrokkenheid is de dorpswethouder 
goed op de hoogte van wat er speelt in 
een dorp. Naast het bijwonen van 
bijvoorbeeld belangrijke vergaderingen 
kan de dorpswethouder aanwezig zijn 
bij een opening van een nieuwe 
voorziening en b.v. de start van een 
project. Hij heeft al een uitnodiging voor 
onze ledenvergadering ontvangen.  
 
Dorpsvisie 
Wat vinden we als dorp belangrijk? 
Meer woningen en wat voor soort 
woningen dan? Uitbreiding van het 
bedrijventerrein of juist niet en willen we 
al of niet meer recreatie? Zo maar 
enkele vragen, waar we als dorp een 
antwoord op moeten hebben. Dat is de 
reden, dat we onze dorpsvisie willen 
actualiseren. We hebben de input van 
de Dorpsspiegel, maar dat is niet 
voldoende. Ook realiseren we ons, dat 
niet alles tegelijk kan. Dus welke 
thema’s moeten voorrang hebben? 
Op onze ledenvergadering van 21 maart 
a.s. willen we daarover met u in 
gesprek. Hoe gaan we het aanpakken 
en welke thema’s willen we gaan 

uitwerken? Een eerste stap om te 
komen tot een nieuwe dorpsvisie 2024 – 
2028. Uw mening doet er toe op 21 
maart! 
 
Nestkastjes 
Elk dorp in Opsterland ontvangt de 
komende maanden 19 nestkastjes van 
de gemeente. Hebt u tips, waar we deze 
het beste kunnen ophangen, dan horen 
we dat graag 
(pbwijnjewoude@gmail.com). 
 
Contacten met onze achterban 
Via de e-mail en telefonisch krijgen we 
regelmatig vragen en opmerkingen van 
u door. We stellen dat op prijs, want we 
willen als bestuur graag weten, wat er 
speelt in ons dorp. Ook horen we wel 
eens: het is eigenlijk niet te moeite om 
het te melden, maar nu we jullie 
zien…….Elkaar tegen komen blijft 
belangrijk en er zijn zaken, die beter 
mondeling toegelicht kunnen worden.  
Onze ervaring is, dat spreekuren in De 
Swingel voorafgaand aan de 
bestuursvergadering niet bezocht 
worden. Daarom zijn we vanaf 2023 als 
proef éénmaal per kwartaal met een 
staantafel in de Buurt Super aanwezig. 
De eerste keer is zaterdagmorgen 14 
januari. We zijn daar van 10.30 -12.00 
uur voor al uw vragen, opmerkingen 
enz.  
 
Onderhoud wegen 2023: 
De gemeente voert op verschillende 
plekken in 2023 groot onderhoud aan 
wegen uit. In 'Sa' en op de 
gemeentelijke website is de volledige 
lijst te vinden. Voor Wijnjewoude e.o. 
staat het herstraten van de 
Duerswâldmerwei (Bakkeveen) en 
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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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Merkebuorren (Wijnjewoude) op de lijst. 
De klinkers worden hergebruikt! 
 
Subsidies 
Voor verschillende activiteiten zijn 
subsidies aan te vragen. In deze ‘De 
Bân’ een overzicht. Als u een aanvraag 
doet, dan graag even een kopie naar 
pbwijnjewoude@gmail.com. Dit om 
overlappingen te voorkomen en 
aanvragen kunnen elkaar versterken.  
 
Afvalbakken voor hondenpoep 
De financiering is nog niet rond. We 
moeten een nieuwe subsidieronde in 
januari afwachten! 
 
Vieringen 
Hoe het met oud en nieuw is gegaan, 
weten we bij het inleveren van de kopij 
(uiterlijk 30 december) niet. Hopelijk is 
het naar volle tevredenheid van alle 
betrokkenen verlopen. 
In de decembermaand zijn er 
verschillende kerstvieringen geweest. 
Het was mooi te zien, dat deze 
vieringen heel verschillend werden 
ingevuld. Graag willen we ieder 
bedanken, die zich op wat voor wijze 
voor een viering heeft ingezet. Velen 
hebben daarvan kunnen genieten. Ook 
het kleine willen we niet vergeten: even 
iemand opzoeken of helpen of een 
kleine attentie brengen doet mensen 

goed. Hopelijk blijft dit niet beperkt tot 
de decembermaand maar hoort het 
gewoon bij ons als dorp! Omzien naar 
elkaar! 
 
Inspraak Ontwerp Programma van 
Eisen Openbaar Vervoer per bus 
Op dit moment loopt de provinciale 
aanbesteding voor het busvervoer 2024-
2034. Voor de concessie is een 
ontwerpprogramma van eisen 
opgesteld. Dit betreft de minimale eisen 
waaraan de vervoerder moet voldoen bij 
de nieuwe concessie. 
Het uitgangspunt is de huidige situatie 
van het busvervoer, maar het 
uiteindelijke aanbod van de vervoerder 
kan dus uitgebreider worden dan de 
minimale eisen. 
De gemeente vroeg het volgende aan 
ons: 
- Zijn de dorpen van Opsterland 

tevreden met het huidige aanbod 
busvervoer? 

- Wat zijn de belangrijkste 
aandachtspunten? 

Misschien bent u tevreden over het 
huidige vervoersaanbod, maar het kan 
zijn, dat er aandachtspunten zijn. Wij 
horen dat graag van u! Tot 13 januari 
a.s. kunnen reacties worden 
doorgegeven 
(pbwijnjewoude@gmail.com).  

 
Groenbrengpunt Ureterp 
U kunt uw groenafval brengen op zaterdagmorgen 14 januari a.s.  
 
Subsidies 2023 
Voor verschillende activiteiten kan subsidie worden aangevraagd: 
 
Mee doen met NLDoet 
Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2023, samen met duizenden 
sociaalmaatschappelijke organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt 
iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen.  

Het Oranje Fonds laat met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de 
samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk 
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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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vrijwilligerswerk kan zijn. Vrijwilliger zijn dóet iets met je. Voor organisaties is het een 
mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. 

Heeft jullie organisatie een leuke NLdoet activiteit? Moet het buurtcentrum nodig 
opgeknapt worden, is de locatie van de Voedselbank aan een sopje toe, wil je een 
verwendagje voor alle ouderen in het verzorgingshuis of heb je een andere leuke 
activiteit? Meld deze dan vanaf 1 november 2022 aan op de website en doe mee! Ook 
meedoen als vrijwilliger is simpel; zoek een leuke activiteit op de website en meld je 
aan.  
 
Beammen foar Elkenien 
Dit project is onderdeel van het overkoepelende project Plan Boom. Het doel van Plan 
Boom is om landelijk 10 miljoen bomen te planten in tuinen, bermen, plantsoenen, 
parken, bedrijvengebied en in het buitengebied. Hiermee leggen we CO2 vast en wordt 
onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder. 
 
Het project 
Beammen foar Elkenien richt zich op Fryske grondeigenaren. Gedurende dit project is 
het ons doel om 92.000 bomen te planten op, verspreid over de hele provincie Fryslân, 
in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland. U kunt zich als deelnemer 
hiervoor aanmelden! Belangrijk is dat je minimaal 500m2 terrein beschikbaar hebt om 
bomen en struiken op aan te planten. Beammen foar Elkenien wordt voor een groot deel 
gefinancierd door Stichting Trees for All. Daarnaast zijn er bijdragen van onder meer het 
Iepen Mienskipsfûns. Het project wordt uitgevoerd in de plantseizoenen 2022/2023 en 
2023/2024.  
Zie voor verdere informatie https://www.fmf.frl/project/beammen-foar-elkenien/ 
 

 
 
Mienskip en Bedriuw 
De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar om inwoners en 
lokale ondernemingen dichter bij elkaar te brengen. Daarvoor 
wordt de eenmalige subsidieregeling ‘Mienskip en Bedriuw yn 
ferbining’ in het leven geroepen. Vanuit resterende Corona 
noodsteungelden is €330.000,- beschikbaar gesteld om 
initiatieven uit de Mienskip te ondersteunen. Op maandag 16 
januari 2023 gaat de regeling open. Zie voor verdere 
informatie https://www.fryslan.frl/subsidieregeling-mienskip-

en-bedriuw-yn-ferbining-brengt-inwoners-en-lokale-ondernemingen-bij 
 
Vier de vrijheid (informatie binnenkort op www.fryslan.frl) 
De provincie Fryslân stelt via het Iepen Mienskipsfûns €75.000,- beschikbaar voor 
speciale vieringen van Bevrijdingsdag in dorpen. Het gaat om activiteiten die de 
saamhorigheid in het dorp vergroten, waar breed draagvlak voor is en waar jongeren bij 
betrokken zijn. De speciale subsidieregeling heet ‘Vier de vrijheid’. Op maandag 16 
januari 2023 gaat de regeling open. 
 
Buurtfonds: met je buurt de winter door 
Met het Postcode Loterij Buurtfonds is het mogelijk om financiering aan te vragen, zodat 
buurtbewoners elkaar deze winter blijven ontmoeten en zich gezamenlijk blijven inzetten 
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Mounleane 3a
9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

www.hytex.nl

info@hytex.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

·  Dry Needling

·  FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut)

·  Medical Taping Concept
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voor hun buurt. Door de hoge energieprijzen komen buurtprojecten en -activiteiten 
echter onder druk te staan. Maatschappelijke organisaties kunnen van 8 november tot 
en met 28 februari 2023 een (extra) aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de 
€500,- en €5.000,-.  
 
Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton 
Richt zich op kinderen, sporten en bewegen. Speelplekken realiseren en opknappen.  
 
Coöperatiefonds Rabobank 
Met het Coöperatiefonds ondersteunt de Rabobank verenigingen, stichtingen en 
instellingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke en culturele initiatieven, die 
de lokale leefomgeving in de provincie Fryslân verbeteren. Het fonds is regionaal 
georganiseerd. 

 
Oplossing puzzel Bân december 

 
Vele inwoners van Wijnjewoude zijn op zoek gegaan naar de neuzen. Het was even 
zoeken maar toch zijn er best veel inzendingen binnengekomen. 
De winnaar is: Indy-lynn de Haan 
 
Van harte gefeliciteerd. 
 
Hierbij de oplossing: 
1. Kat 
2. Koe 
3. IJsvogel 
4. Schaap 

5. Rendier 
6. Leeuw 
7. Uil 
8. Koalabeer 

9. Giraffe 
10. Vos 
11. Haan 
12. Struisvogel 

 
Iedereen bedankt voor het oplossen van de puzzel. De winnaars krijgen een kleine 
attentie thuis bezorgd. 
 
Redactie de Bân 

 

Prikbord 
 
 
 

Leger des Heils 
De collecte voor het Leger des Heils die 
gehouden is in november heeft in totaal 
opgebracht €1.169,67. Waarvan betaald 
met de QR-code €146,00. Door ziekte 
zijn niet alle straten gelopen met de bus. 
Ondanks dat was dit een goede 
opbrengst. 
Alle gevers en collectanten heel veel 
dank. 
 
De coördinator Aukje Veenstra 

  GEZOCHT per direct 
 

  Huishoudelijke hulp in Wijnjewoude,  
1x per 14 dagen 3 uren.  

Neem contact op met Sylvia  
via: hagerank@outlook.com 
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WEN Stap voor Stap 
 
 
In 2023 samen verder tegen klimaatverandering  
WEN wenst alle dorpsgenoten een hoopvol 2023. Hoopvol, 
omdat we samen verder werken aan een duurzame 
toekomst voor iedereen. We kunnen met z’n allen nieuwe 
kansen grijpen om minder energie te gebruiken, minder 
kwalijke stoffen uit te stoten en meer groene energie te 
produceren. Laten we, zoals de koning in zijn kersttoespraak zei: moeilijke beslissingen 
niet meer voor ons uitschuiven. Haak aan, luister mee, denk mee en doe mee! Zo klonk 
zijn oproep. En dat is wat we in ons dorp ook graag zien gebeuren. 
 
De Friese Drieslag 
Vorige maand vertelden we dat de provincie Fryslân ons, aan de stikstofcrisis 
aangepaste, bedrijfsmodel voor groengas uit monomestvergisting heeft omarmd. De 
provincie ziet grote kansen om hiermee een belangrijk deel van Friesland van duurzame 
warmte te voorzien. En dat terwijl daarmee de uitstoot van stikstof en broeikasgassen 
enorm omlaag gaat. Daarom is het een drieslag: duurzame energie, goed voor het 
klimaat en goed voor de natuur. En omdat dit bedrijfsmodel coöperatief, lokaal en 
circulair, en daarmee toekomstbestendig is, geeft het ook nieuw perspectief voor de 
melkveehouderij.  
Dat was ook de conclusie van de 18 boeren die onlangs met WEN op werkbezoek 
waren bij het bedrijf van Anton Stokman in Koudum. Anton, zijn zoon Arjan en vrouw 
Tiny hebben net als WEN, een jarenlang intensief denkproces doorgemaakt voordat zij 
besloten hun mest, samen met die van twee bevriende boeren, te vergisten om daaruit 
groen gas te maken. Ook zij hebben heel wat kritiek gehad maar het uiteindelijke 
resultaat is dat ze nu toekomstgericht boeren. Het is zo simpel zegt Stokman ‘er gaat 
mest in en er komt mest uit, maar onze grond en ons bedrijf varen er wel bij’.  
Op de vraag van één van de boeren: “Hoe reageerden de buren op jullie plannen?” 
vertelt Stokman dat er eerst veel weerstand was en ook angst voor overlast. Maar door 
de goede uitleg en rondleidingen door de stallen en langs de vergister zijn de angst en 
weerstand weggevallen. Niet alleen is er geen enkel bezwaarschrift ingediend, de 
omwonenden zeggen nu zelfs dat ze blij zijn dat ze hun huis met groengas uit de eigen 
buurt kunnen verwarmen. En zo kijken ze nu ook naar een tankwagen vol mest.  
 
Hoe nu verder? 
De Friese Drieslag plannen zijn ingebracht bij landbouwminister Piet Adema, 
stikstofminister Christianne van der Wal en bij energieminister Rob Jetten. Het is nu 
wachten op hun reactie om te zien of de bedoelde proef van de Friese Drieslag in 
Wijnjewoude kan doorgaan, want daarvoor is wel financiële ondersteuning nodig. Om 
optimale reductie van stikstof en broeikasgassen én groengas-rendement te halen 
moeten de vloeren van de stallen worden aangepast. Dat vraagt een investering die de 
boeren niet volledig zelf kunnen dragen. 
Ook moet onderzocht worden hoe het hele proces van mestverzameling, -transport, 
vergisting, groengasopbrengst en mest retour naar de boer, het slimst vormgegeven kan 
worden. Want het gaat om coöperatief, lokaal én circulair. Als dat proces optimaal 
verloopt en rendeert kan overal in de provincie en elders in het land, alle beschikbare 
mest worden ingezet voor een duurzame warmtevoorziening. Win-win dus voor 
bewoners, klimaat, milieu en natuur. 



13

 
Isolatie huurwoningen in volle gang 
Aan de Te Nijenhuiswei zie je de containers staan van onderhoudsbedrijf Wits. Er wordt 
flink gewerkt om ca 50 huizen in de buurt te isoleren en voor wie dat wil, van 
zonnepanelen te voorzien. Deze actie wordt met inzet van de WEN waardebon versneld 
uitgevoerd en de huidige bewoners krijgen geen huurverhoging. 
 
Huurders aan de slag 
In samenwerking met de gemeente Opsterland organiseerde WEN op 14 december een 
energie bespaarmarkt voor huurders. Eerder waren er al bespaarmarkten geweest in 
andere Opsterlandse dorpen. In totaal hebben ca 110 Wijnjewoudster huurders 
dankbaar gebruik van de € 100,- die zij mochten besteden aan besparende producten. 
Zo ging er heel veel radiatorfolie, tochtstrippen, ledverlichting etc. over de toonbank en 
werd het een supergezellige middag in De Swingel.  
Fixteam 
Heb jij isolatiemateriaal gekocht en lukt het je 
niet om met hulp van bekenden deze materialen 
te installeren, stuur dan een mailtje aan 
besparen@wen.frl. Er staat een fixteam van 
WEN paraat om een helpende hand te bieden 
waar dat nodig is. 
 
Landelijke subsidie voor woningeigenaren 
verbeterd 
Vanaf 2023 kan bij de RVO rijkssubsidie (ISDE) 
worden aangevraagd, ook als je slechts één 
isolatie-maatregel neemt. Wel blijft het gunstiger om twee isolatie-maatregelen te 
nemen, want dan zijn de subsidiebedragen per vierkante meter hoger. 
De termijn waarbinnen je de aanvraag moet doen (of waarbinnen je een tweede 
maatregel kunt nemen) is verlengd van één naar twee jaar. Kijk op www.wen.frl voor 
meer informatie. 
 
 

Help for Ukraine 
 
 
We zamelen conservenblikken en kaarsen in. Met deze restmaterialen maken Oekraïense 
vrouwen hier in Nederland warmtekaarsen.  
Wij willen u vragen of u zich met ons wilt inzetten om deze restmaterialen te verzamelen. 
Vrijwilligers zullen de ingezamelde blikken en kaarsen dan met regelmaat ophalen.  
 
Inleverpunten:   
Buurtsuper, Merkebuorren 70 
De Swingel, Meester Geertswei 4 
Ypie Dijkstra, Wolverlei 1 
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Geef de pen door 
 
 
Mijn naam is Willem Meestringa, ben 49 
jaar. Samen met mijn vrouw Alie wonen 
we sinds 1996 aan de Petersburg 30. 
We hebben 4 kinderen, Jelmer (21) hij 
doet werken en leren bij Ufkes Greentec 
in Drachten, Gerben (18) doet werken 
en leren bij Nijhof interieurbouw in 
Marum, Nynke (15) zit in haar 
examenjaar op het Liudger, en Tieme 
(11) zit in groep 8 van basisschool de 
Sinnewizer. 
 
In ons dagelijks leven runnen wij een 
kalvermesterij, met daarbij een tiental 
schapen. 
Daarnaast werk ik nog bij A-Hak infra, 
waar ik grondwerker en 
minikraanmachinist ben. 
Hier werk ik vier dagen per week, 
zomers neem ik wat meer vrij wegens 
drukte thuis, onder andere voor het 
maaien en hooien en klusjes om huis. 

Alie is werkzaam bij Isis 
Kraamzorg, als 
kraamverzorgster en 
intaker. 
 
Ook is er gelukkig nog wat tijd over, 
bijvoorbeeld op zaterdag waar ik samen 
met Akkelyn Hoekstra leider ben van de 
MO15, waar ook onze dochter in mee 
speelt. 
We zijn nu zo’n 6 jaar bezig met de 
meiden bij ODV. Er zijn al drie teams, 
MO13, MO15 en MO20, en een 
damesteam. Geweldig toch dat dit in de 
laatste zes jaren gerealiseerd is. 
Onlangs zijn wij met de MO15 in fase2 
kampioen geworden, en dat hebben we 
dan ook uitgebreid gevierd. Als er meer 
meisjes/dames het leuk lijkt om te 
voetballen, kom gerust eens langs bij 
een training en doe een keertje mee! 

 
Hierbij geef ik de pen door aan onze buurman Lammert Bouma. 

 
 

Bierproeverij in de Swingel 
 

11 maart 2023 

 
Thema: Bier út Grunn 
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Zonnebloem Ureterp e.o naar de 
Orchideeënhoeve 

 
Op donderdag 24 november jl. is 
Zonnebloem Ureterp e.o. met een grote 
groep gasten inclusief vrijwilligers een 
gezellig dagje uit geweest. Dit uitje ging 
naar de grootse Europese tropische 
tuinen in Luttelgeest. Men kon hier 
genieten van de mooiste orchideeën en 
een prachtige vlindertuin. 
Rond 9.30 uur vertrokken we met de 
bus van Veenstra Reizen richting 
Luttelgeest. Daar aangekomen gingen 
we eerst aan de koffie, met natuurlijk 
een heerlijk stuk gebak. 
Toen op naar de bloemen. Jonge, 
jonge, wat was er veel te zien. Je keek 
je ogen uit. Behalve de orchideeën 
waren er ook tropische vogels te zien. 
Heerlijk wandelen door de zwevende 

bloementuin, de 
vlindertuin, de orchideeëntuin, het 
amazone regenwoud, lori- tuin en nog 
veel meer...Tussen de middag werd er 
een goed verzorgde lunch geserveerd 
waarna we daarna weer tijd hadden om 
verder rond te kijken. Natuurlijk was er 
ook het nodige te koop en daar werd 
dan ook gretig gebruik van gemaakt. 
Rond 16.15 uur was de bus weer terug 
in Ureterp. 
Aan het eind van de middag was er voor 
iedereen nog een kleine attentie. 
Opnieuw was het een zeer geslaagde 
dag en hebben zowel de gasten als 
vrijwilligers erg genoten. 
Iedereen vond het jammer dat het al 
weer tijd was om afscheid te nemen. 

 
Namens de Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. 
Irma Weening 

 
Schutjassen stopt 

 
Op 5 december, Sinterklaasavond, is in 
overleg besloten dat de stekker bij het 
schutjassen eruit is gegaan. Sinds we 
het schutjassen na de Corona-periode 
hervat hebben is de opkomst lager dan 
gehoopt. Dat heeft natuurlijk meerdere 
redenen gehad.  
Helaas zijn er ook niet of nauwelijks 
jongeren die deze prachtige hobby 
willen leren en/of het niet in 
competitieverband willen spelen.  
 
In april hebben we tijdens de laatste 
schutjasavond van het seizoen besloten 

om het in het najaar toch nog een kans 
te geven, maar de opkomst bleef aan de 
lage kant. Het is ontzettend jammer, 
maar we kunnen ook niet door blijven 
modderen. 
De data die voor 9 december en 6 
januari stonden gepland, komen dus te 
vervallen. 
 
Hierbij wil ik alle schutjassers bedanken 
voor al die fijne en gezellige 
schutjasavonden. 

 
Eelco Drent 
 
PS: Het klaverjassen wordt nog wel gespeeld in de ODV-kantine    
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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.
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BINGO in de Swingel! 
 
Heeft u zin in een avondje Bingo? Reserveer 
dan vrijdag 10 februari in je agenda! Want dan 
spelen we met het gehele dorp Bingo in de 
Swingel. Onze Bingo Kingmaster Impe Stoker 
en zijn geweldige assistent Janny Copeland 
zullen ons deze avond begeleiden. Kom langs 
en maak kans op spetterende prijzen. Dan is 
het straks wellicht Bingo voor jou.  
 
Misschien ga jij wel naar huis met een van de heerlijke prijzen zoals een vleespakket, 
broodpakket, beauty pakket of een supermarktpakket. Bij grote opkomst spelen we een 
extra 6e ronde en kun je een diner bon ter waarde van € 50,- bij de Stripe winnen!  
 
Vrijdagavond 10 februari Bingo-avond 
Inloop 19.30 uur. Start om 20.00 uur. Entree €10,- voor een setje kaarten en een kop 
koffie of thee bij binnenkomst. We spelen vijf rondes, (of misschien wel zes) dus maar 
€2,- per ronde.  
  
Groeten Swingel in Actie 
 
 
 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het 
Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpen! 

 
 
Heb je niet de financiële ruimte om te kunnen sporten of middelen voor een culturele 
hobby?  
 
Het Jeugdfonds en het Volwassenenfonds betalen de contributie en jij gaat aan de slag 
met een activiteit naar keuze. Eventueel is er ook budget beschikbaar voor het 
aanschaffen van materiaal of sportkleding. Binnen Beweegteam Opsterland is Geerte 
Kwant actief als intermediair. Wil je meer informatie of ontdekken of je in aanmerking 
komt voor ondersteuning vanuit het Jeugdfonds of het Volwassenenfonds? Meld je dan 
vandaag nog bij Geerte. Dat kan via geerte@sportfryslan.nl of 06 – 57 04 01 51.  
 
Sport en Cultuur, voor iedereen! 
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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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Nieuws van de Swingel 

Ik schrijf nog in het oude jaar, maar u leest dit in het nieuwe jaar. 

Goede voornemens voor 2023 
Bij een nieuw jaar horen vaste 
voornemens. Het belangrijkste vaste 
voornemen van bestuur, medewerkers 
en vrijwilligers van de Swingel is dat de 
Swingel haar gebruikers en bezoekers 
nog meer plezier en genoegen biedt dan 
voorheen. Dat betekent uitstekende 
service, meer activiteiten en zo nodig 
verbetering daarvan. 
 
Swingelcafé 
Eind 2022 is een begin gemaakt met het 
Swingelcafé op zaterdagavond. Nieuw 
publiek en nieuwe vrijwilligers maakten 
er een prachtige avond van. Ook in 
2023 zal regelmatig weer een 
Swingelcafé worden gehouden. Erg 
aanbevolen. Wie niet komt, krijgt daar 
spijt van. 
 
Kinderziekten in de Swingel 
In de nieuwe Swingel zit ontzettend veel 
techniek. Met name in het begin waren 
er wat kinderziekten zoals niet open-en-
dichtgaan van de voordeur, spontaan 
afgaan van alarm en uitval van de 
verwarming. Kinderziektes noemen we 
dat maar. Wij hopen dat we die periode 
nu voorbij zijn. Wie er last van heeft 
gehad excuus daarvoor. 

 
Duurzaamheid en verwarmen 
Hoewel het nog niet winter wil worden, 
zijn we toch blij dat we een aantal 
stappen hebben gezet op het gebied 
van verduurzaming. Dat geldt met name 
voor het verwarmingssysteem. Dit 
temeer omdat de energieprijs zich heel 
ongunstig lijkt te ontwikkelen. 
Alleen in de sportzaal moeten nog 
stappen worden gezet op het gebied 
van verduurzaming. Het hoge 
energieverbruik en de nog hogere 
prijzen leveren de penningmeester 
nogal wat slapeloze nachten op. Goed 
overleg met gebruikers aangaande een 
efficiënt gebruik is al een goede eerste 
stap die we konden maken. 
 
Voorzitterswisseling 
Het uithangbord van het Swingelbestuur 
was toch wel Pieter de Kroon. Jarenlang 
heeft hij, als voorzitter, met veel energie, 
daadkracht en subtiliteit de kar van de 
Swingel getrokken. Conform het rooster 
van aftreden stopt Pieter zijn bestuurszit 
per 31 december 2022. Wijnjewoude en 
de Swingel zijn Pieter veel dank 
verschuldigd. 
Marianne Hulsbergen heeft Pieter per 1 
januari 2023 opgevolgd als voorzitter. 

 
Alex van der Meer 
Bestuurslid St. Dorpshuis Wijnjewoude 
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Zonnebloem naar Museumplein Grootegast 
 
De vrijwilligers van Zonnebloem Ureterp e.o. 
hebben een interessant en gezellig uitstapje 
georganiseerd naar het Museumplein in 
Grootegast.  
Het uitje is op vrijdagmiddag 17 februari 2023.  
Wanneer het gezelschap aankomt in Grootegast is 
er koffie met wat lekkers. Daarna volgt 
museumbezoek.  
 
Het Museumplein huisvest drie musea 
onder één dak. Het LEGiO-Museum is 
een museum over Lego en is ontstaan 
uit samenwerking tussen verzamelaars 
en bewoners van Grootegast, die de 
historie van het bekende Deense 
Speelgoedmerk in Grootegast onder de 
aandacht willen brengen. Er is ook heel 
veel Lego in het museum om zelf mee 
aan de slag te kunnen. 
In Het Victory Museum is de 
geschiedenis te zien van de bevrijding 
van Noord-Nederland door de 
Canadezen, in het bijzonder de 
bevrijding van de provincie Groningen. 

Het museum vertoont van zowel 
Canadese-, Duitse- als verzetszijde 
objecten die met deze tijd te maken 
hebben. Ook worden in diorama’s 
andere scènes uit de oorlog 
tentoongesteld. 
De Museumdrukkerij geeft een beeld 
van het vele werk wat verzet moest 
worden om een boek, krant of folder te 
drukken in de tijd dat er nog geen 
computers en printers waren. Verder 
wordt er een grote keur aan 
typemachines tentoongesteld. In de 
typemachinehoek mag je ook zelf aan 
de slag om je eigen brief te typen. 

 
* Wanneer: vrijdagmiddag 17 februari 2023 
* De totale kosten voor deze middag zijn €15,- per persoon 
* Voor vervoer wordt gezorgd  
U kunt zich vóór 6 februari 2023 opgeven bij: 
Zwaantje van der Wal, tel. 0516-481667 of Anke Posthumus, tel. 0516-481635 
 
Het bestuur van de Zonnebloem, afdeling Ureterp e.o. 
 
 

Uitslag klaverjassen 16-12-2022 
 
1. 5090 punten – Jelke van Bruggen 
2. 4978 punten – Anko van Bruggen 
3. 4697 punten – Jaap Haven 
4. 4678 punten – Jenny van der Weij 
 
In de Bân van december stond dat de eerstvolgende keer 20 januari zal zijn. 
Die datum is veranderd naar 13 januari en vanaf die dag zal er elke 3 weken 
klaverjassen zijn in de ODV-kantine. Onderstaande is dus de definitieve planning: 
 
13 januari, 3 februari, 24 februari, 17 maart, 7 april en 28 april 
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Kerken in regio Oost-Opsterland  
openen hun deuren voor 

de wereldwijde week van gebed 
 
Diverse gemeenten in onze regio trekken met elkaar op om elkaar te ontmoeten en met 
elkaar te bidden op deze avonden. 
. Voor elkaar 
. Voor onze naasten 
. Voor onze gemeenten 
. Voor ons land 
. Voor de nood in de wereld 
 
maandag 16 jan.  Kerk Duerswâld        Breeberchpaed 1     Wijnjewoude 
dinsdag 17 jan.  Ontmoetingskerk         Mounestrjitte 12      Ureterp 
woensdag 18 jan.  vGK Frieschepalen      Tolheksleane 41       Frieschepalen 
donderdag 19 jan.  Gereformeerde kerk    Merkebuorren 34   Wijnjewoude 
vrijdag 20 jan.  GKV De Levensbron   De Feart 85   Ureterp 
zaterdag 21 jan.  De Paedwizer             `t Paed 1            Frieschepalen 
zondag 22 jan.  De Paedwizer             `t Paed 1                    Frieschepalen 
(gezamenlijke afsluitavond) 
 
Elke avond begint met een inloop om 19.30 uur en om 19.45 uur start het 
gebedsmoment. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Voor informatie tel. 06 22438669 of tel. 06 12100718 
 
 

  
 
VVV Wijnjewoude organiseert op zaterdag 28 januari weer een prachtige 
winterwandeltocht. Of het nu winter is of niet, dat maakt niet uit. Een mooie winterse dag 
waarbij er een laagje sneeuw ligt maakt de wandeltocht extra mooi, maar dat is 
afwachten. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 10, 15 of 25 km.  
 
De start is bij de voetbalkantine ODV in Wijnjewoude, Te Nijenhuiswei 26. Voor de 15 
en 25 km is de start tussen 09.00 en 10.00 uur en voor de 10 km is de start tussen 
09.00 – 11.00 uur. Inleg € 5,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.  
 
De organisatie is in handen van VVV Wijnjewoude. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jelle Bakker, 06-13743441 of met Els 
Veenstra, 06-26288932. Zie ook: www.wijnjewoude.net 
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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

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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Volkstuinen Complex Boerestreek 
 

De feestdagen zijn inmiddels alweer een paar dagen voorbij en wat hebben we genoten 
van al dat moois georganiseerd door, voor en in ons dorp. Natuurlijk wensen alle 
volkstuinders u allen het allerbeste en een gezond 2023. 
Heerlijke oliebollen gekocht bij de bakker, de buurtsuper of zelf gebakken, het 
maakt niet uit, maar je hebt altijd te veel. Voorheen gingen ze naar het 
vogelhuisje in de tuin, in het kippenhok of in de diepvries, waar ze uiteindelijk 
bij de jaarlijkse vriezerschoonmaak alsnog werden weggegooid. Zonde van al 
dat lekkers; hierbij een drietal mogelijkheden, die ook nog eens lekker 
duurzaam zijn.     

 
Oliebollen wentelteefjes 
Voor gewone wentelteefjes doe je oud brood even om en om in het melk-ei 
mengsel, voor oliebollenwentelteefjes snijd je de oliebollen in plakjes en wentel je deze 
om en om in het melk-ei mengsel. Doe wat boter of olijfolie in een koekenpan en bak de 
oliebollenschijfjes elke kant ongeveer 1 minuut. Doe ze op een bord, bestrooi met 
poedersuiker en klaar is je ontbijtje. 
 
Oliebollenpudding 
Als ik veel oud brood over heb, maak ik wel eens broodpudding. Dit calorierijke, maar 
heerlijke recept is ideaal om restjes oud brood op te maken en bovendien een heerlijke 
traktatie als dessert na het eten, ontbijt of als tussendoortje bij de koffie. Je maakt dit 
gewoon in een ovenschaal, dus je hebt geen ingewikkelde bakvorm nodig. Wat heb je 
nodig? 
300 ml melk      200 ml slagroom 
300 gram oliebollen, in schijfjes gesneden 200 gram suiker 
2 appels      optioneel: 50 gram noten 
vanillestokje      2 eierdooiers 
kaneel 
 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de oliebollen in plakjes en doe ze in een 
grote kom. Kook de melk met de suiker, wacht tot de suiker helemaal is opgelost en giet 
deze over de stukjes oliebol heen. Doe de slagroom erbij. Roer goed door. Schil de 
appels en snijd deze in kleine stukjes, doe ze bij het oliebollenmengsel. Giet eventueel 
de noten erbij en indien gewenst extra rozijnen. Doe ook de eierdooiers erbij, het 
vanillemerg en wat kaneel naar smaak. Vet een platte ovenschaal in en doe het 
oliebollen mengsel in de ovenschaal. Bak ongeveer 40 minuten in het midden van de 
oven. Check vanaf 30 minuten even of de bovenkant niet te donker wordt. Indien dit het 
geval is, dek deze dan af met aluminiumfolie om verbranding tegen te gaan. Haal de 
schaal uit de oven en laat afkoelen. Snijd in stukjes en serveer eventueel met wat 
poedersuiker eroverheen. Je kunt de oliebollenpudding ongeveer 3 à 4 dagen bewaren 
in de koelkast. 
 
Muffins van oliebollen 
voor 12 muffins: 
6 oliebollen    2 eieren 
180 ml melk    70 gram suiker 
100 ml slagroom   1 theelepel kaneel  



24

Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe alle ingrediënten, behalve de oliebollen in 
een kom en meng het goed door elkaar. Snijd de oliebollen in kleine stukjes. Roer deze 
door het mengsel. 
Vet de holtes van een muffin-bakvorm in met een beetje olie. Verdeel het mengsel over 
de muffinholtes. Zet de muffins in de oven en bak ze in zo’n 20-25 minuten gaar. 
Serveer eventueel met wat poedersuiker! 
 
Siebo 
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Proef de winter 
 
 
Vrijdag 10 februari 2023 
Stoeterij Het Swarte Paert 
 
Vanaf 17.00 uur  Warm welkom met glühwein & poeiermolke 
17.45 uur   Verrassingsoptreden in expositieruimte  
18.30 uur  Siepie’s thúsmakke stamppotbuffet & toetje 
Aansluitend Demonstraties met Friese paarden en andere paardenrassen… 
en……...“vliegend tapijt” voor de kinderen!   
Circa 20.45 uur einde.  
 
Kosten €42,50 p.p. Kinderen van 4 tot 13 jaar €16,50.  
Alleen showprogramma bijwonen? Kosten €14,50 p.p. inclusief consumptie.  
Kinderen 4 tot 13 jaar € 7,50. Aanvang circa 19.45 uur.  
 
Opgave E info@swartepaert.nl T 0516-471717 of schriftelijk,  
Stoeterij Het Swarte Paert ~ Binnenwei 13 A  ~ 8409 JG Hemrik, met vermelding van 
naam en telefoonnummer en aantal personen.  

 
 

Van het Dorpssteunpunt 
 

Het Odensehuis Beetsterzwaag is voor mensen met (beginnende) dementie, voor hun 
partners, mantelzorgers, buurtbewoners en profesionals. Kortom voor iedereen die te 
maken heeft met dementie. Het Odensehuis is een plek waar begrip en betrokkenheid 
de boventoon voeren. Waar iedere vraag gesteld mag worden en wij onze kennis en 
ervaring delen om u verder te helpen. 
 
Wolkom 
Kom gerust binnen wandelen voor een kop koffie, een goed gesprek of om mee te doen 
aan een door de bezoekers gekozen activiteit. 
Voel u vrij om even te zitten om tot rust te komen of om muziek te luisteren. 
Een indicatie is niet nodig. Onze coördinator Annie Hoekstra heet u van harte welkom. 
Het Odensehuis werkt samen met Dorpshuis De Bourskip. Gemeente Opsterland, It 
Klaverblêd en Sûnenz aan een dementievriendelijke samenleving. 
 
Openingstijden: Elke woensdag van 10.00 uur tot 16.00 uur 
Heeft u vragen? 
Neem contact op met de coördinator: 
Annie Hoekstra, 06- 54 35 84 25 
Odensehuis Dirk Baron 
Vlaslaan 26 
9244 CH Beesterzwaag 
anniehoekstra@odensehuisdrachten.nl 
www.odensehuisbeetsterzwaag.nl 



26

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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Klaverjassen in de Swingel !!! 
 

Uitslag 1 december bovenste 5   Uitslag 15 december bovenste 5 
 
1 René Seefat       3936   1 Kees v.d. Lei  4342 
2 Anke Posthumus      3803   2 Klaske Visser  3967 
3 Wim de Voogd  3712   3 Aafke Visser  3946 
4 Klaske Visser  3525   4 René Seefat   3632  
5 Jan Beekhuizen  3512   5 Klaasje v.d. Woude  3553  
 
 
Volgende data: 
5   januari 
19 januari 
2   februari 
16 februari 
 
De inleg is € 1,50. 
Aanvang 13:30 uur. 
Bij verhindering graag afmelden. 
Jelle Bergsma 
Tel.:0516-481007 / 0638601513 
Allemaal een gezond Nieuwjaar 
toegewenst!!! 
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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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Nieuwe start buurtsuper in Wijnjewoude 
 

Ondanks dat het er afgelopen november even op leek dat de 
buurtsuper zou sluiten, blijkt deze direct na de overname nog 
springlevend. In samenwerking met leverancier Boon Food Group is 
er direct na de overname op 20 november een aanpassing van het 
vers assortiment gekomen en zijn er verschillende acties geweest.  
Zo konden de kinderen die in de week ervoor hun schoentje hadden 
gekleurd en gezet, deze uit handen van de Sint met een verrassing 
erin weer mee naar huis nemen. 
Verder was er in de aanloop naar Kerst een actie met kerstpakketten 
en konden de klanten 
iemand in het zonnetje 
zetten door deze op te 
geven voor een gratis 
kerstpakket. Uit de 

vele kaartjes werden er drie uitgeloot en 
de gelukkigen kregen hun pakket 
uitgereikt uit handen van onze 
medewerkers Aniek Terpstra en Joëlle 
Roffel.  
In de week na Kerst was er de actie met de verkoop van oliebollen en appelbeignets. 
Kortom, uw buurtsuper is alive and kicking! 
 
Als huidige eigenaren hebben we met de doorstart een overgangssituatie gecreëerd 
waardoor de winkel kan blijven bestaan. Ook zijn de verplichtingen naar het dorp (actie 
Spek de Voorraad) en die voor het personeel overgenomen. U ziet dat aan de vertrouwde 
gezichten in de winkel. 
 
Marktonderzoek geeft duidelijk aan dat er voor een Buurtsuper in Wijnjewoude een goede 
toekomst kan zijn. Op dit moment moet echter worden vastgesteld dat omzet nog niet 
helemaal aan die studies voldoet. Daar willen we aan gaan werken en we gaan daarom 
samen met onze leverancier Boon Food Group onderzoeken hoe we nog beter onze 
klanten in Wijnjewoude kunnen bedienen. We worden daarbij ondersteund door onze 

adviseur Wout van der Wal. 
Het zou fijn zijn als u ons daarbij helpt en aangeeft wat u nog mist 
in de winkel of anders zou willen zien.  
 
Alle Wijnjewoudsters wensen wij een mooi en gezegend 2023.  
We zien u graag terug in uw Buurtsuper ! 

 
John van der Veen en Arie van Dijk 
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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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Werkgroep Kom erbij 
 
 

Koester de verschillen, luister naar elkaar, erken de ander 
en omarm de harmonie. 

 
2023 
Als u dit leest, staan we al weer met beide benen in het nieuwe jaar. Vanaf deze plek 
wensen wij; Marion, Anja, Marjan, Klaasje, Geesje, Trientje, Gré, Grietje, Jannie, Jelle, 
Leny, Grietje, Auckjen, Lydia en Alie, alle vrijwilligers van Kom erbij, u dan ook een 
gelukkig Nieuwjaar vol warmte, liefde en voorspoed. 
 
SamenWijnjewoude en de traditie 

• En weer was daar De Kerstattentie voor heel oude, zieke en 
eenzame dorpsgenoten. En natuurlijk werden de mensen die 
een geliefde moesten missen of een andere tegenslag moeten 
verwerken afgelopen jaar, niet vergeten. 

• En weer kwamen we in de wijde omgeving, bij dorpsgenoten die moesten 
verhuizen naar een plek met veel verzorging dichtbij. 

• En weer deden we het samen met Plaatselijk Belang, De Hervormde Gemeente, 
Gereformeerde Kerk Wijnjewoude Hemrik en het Dorpssteunpunt. 

• Deze keer bedanken we Anneke van FoardyWM voor haar zorg rondom de 
Kerstrozen, dat was een enorm aantal. 

• En weer bedanken we Frans Pool voor het drukken van de kaartjes. 
• En weer kunnen we supertrots zijn op dit prachtige initiatief. 
• En weer proberen we onze weg naar meer verbinding en saamhorigheid uit te 

breiden met nieuwe dorpsbrede initiatieven, denk aan WijnjewoudeBloeizône cq 
GezondWijnjewoude, doet u mee, in 2023? 

 
Kerstlunch op maandag 19 december 
Was u er ook? 
Jammer als u met nee antwoordt, want het was groots. 
De hele taveerne van onze Swingel was gevuld met gasten 
aan prachtig gedekte tafels. We konden te kust en te keur qua 
zoete en hartige versnaperingen van 2 buffettafels, en bij 
binnenkomst was er een heerlijk aperitief in de vorm van warm gekruide appelsap. 
Tijdens de gezelligheid werden we verblijd met een door Jolien verzorgde heerlijke 
kroket, en als afsluiter was er koffie of thee met een taartje, gepresenteerd door onze 
vertrouwde koffiedames. Lieve vrijwilligers en andere betrokkenen, bedankt voor de 
thuisgemaakte heerlijkheden, bovendien wil ik hier nog vermelden dat dit alles mogelijk 
is gemaakt mede dankzij de RaboClubsupport-opbrengst en de anonieme gift van 250 
euro uit ons dorp.   
 
Kleintje Kryst roun De Koepel op 21 december van 19.30 tot 20.30 uur 
Het was een gezellige reuring met veel dorpsgenoten die op de been waren die 
woensdagavond, dankzij verschillende muzikale initiatieven vanuit De Koepel en warme 
versnaperingen rondom De Koepel. 
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Zelfs de regen mocht de pret niet drukken, onze innerlijke mens verwarmden we met 
knijpertjes, dank aan Hanneke en haar hulptroepen, warme chocomel, warme gekruide 
appelsap en warmte vanuit het goede doel-kraampje van Kai zijn familie en vrienden. 
Als slotpunt kwam Tineke Dreijer vanuit Plaatselijk Belang met een dankwoord waarin 
ze refereerde naar Bloeizône Wijnjewoude. Alleen ga je sneller, maar samen kom je 
verder. 
Bedankt: blazersgroep van Euphonia, Klaas de Boer en Sip Visser, Christelijk gemengd 
koor Looft den Heer en Frank Royinga. 
 
Koffieochtend d.d. 16 januari 2023 van 10.00 tot 11.30 uur 
Er staat deze ochtend een natuurfilm op het programma. 
 
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 06 375 52 518, 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! 
 

Elke dag heeft wel iets, maar vandaag is bijzonder. 
 
Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman. 
 

 
Mediteren in Wijnjewoude 

 
Vanaf 19 januari 2023 verzorgt Johan Schilder in Studio Vrijzicht te Wijnjewoude 
wekelijks meditatieles. In eerste instantie op donderdagochtend maar bij grote 
belangstelling kan er een uitbreiding komen op een andere dag/tijdstip. 
 
Voor Johan is dit zijn eerste optreden als meditatiedocent en hij heeft er heel veel zin in. 
Pipi langkous zei: ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan. 
 
Johan: ik word in februari 60 jaar en ik vind het tijd mijn opgedane ervaringen en kennis 
te delen. In deze tijd waarin veel mensen het spoor bijster zijn, kan meditatie een baken 
van licht zijn. Beseffen dat de wereld buiten ons niet meer zoveel invloed heeft op onze 
binnenwereld, waardoor we rustiger en vrediger worden. Ik maak daarbij gebruik van de 
ademhaling, mantra-zingen, meditatief lopen, spiritueel onderricht en nog meer. Laat je 
verassen en gun jezelf deze momenten van vrede en stilte. 
 
Via mijn website: www.helendestilte.nl vind je meer informatie over de lessen en 
individuele begeleiding en coaching.  Wacht niet te lang want vol = vol. 
 
Namasté, 
 
Johan 
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Wil je zelf meehelpen de 

Warmtekaarsen te maken? 
 
Zelf warmtekaarsen maken, is heel eenvoudig. In 
een leeg blik plaats je losjes opgerold golfkarton, 
met enkele langere stukken van plat karton (de 
lont). Daarna de blikken verder vullen met 
kaarsvet of paraffine, gesmolten in een 
afgedankte pan of pot. “Niet te veel karton, het 
blik moet ongeveer voor een derde met karton, 
voor twee derde met kaarsvet gevuld zijn”, 
waarschuwt Matyana, die de feedback van 
soldaten aan het front kreeg. “Anders walmen ze 
te veel.” 
Een boodschap of tekening erop geeft de mensen 
daar wat broodnodige steun”, tipt Maryana. “Een 
beetje licht en warmte brengen in deze donkere 
maanden en tijden!” 
 
 
 

 
 

Dorpsagenda 
 
 
Januari 2023 
5 Klaverjassen in de Swingel 
6 Biljarten in de Swingel 
7 Swingelcafé 
13  Klaverjassen in de ODV kantine 
14 Plaatselijk Belang in de Buurtsuper, 10.30 uur 
16 Kom erbij koffieochtend in de Swingel, 10.00 uur 
19 Klaverjassen in de Swingel 
20 Biljarten in de Swingel 
28 Winterwandeltocht VVV Wijnjewoude, 9.00 uur ODV kantine 
 
 
Februari 
 2 Klaverjassen in de Swingel 
 3 Klaverjassen in de ODV kantine 
10 Bingo avond in de Swingel, 20.00 uur 
16 Klaverjassen in de Swingel 
17 Met de Zonnebloem naar Museumplein Grootegast 
24 Klaverjassen in de ODV kantine 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
Januari 

1 10.00 uur De Driehoek Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Nieuwjaarsdienst 
 8 9.30 uur Duurswoude Dhr. M. Bijdevaate Groningen 

 13.45 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd 
15 9.30 uur Duurswoude Ds. H. Engelsma, Wijnjewoude, kanselruil 

 13.45 uur Duurswoude Ds. W.L. Dekker, Kampen 
22 9.30 uur Duurswoude Ds. L. Schaafsma, Nunspeet 

 13.45 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Zangdienst 
29 9.30 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Voorbereiding HA 

 13.45 uur Weinterp Dhr. W. Feddema, Wâlterswâld 
 
 Februari 

5 9.30 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Viering HA 
    13.45 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Voort- en dankzegging HA 

 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Januari 
1 9:30 uur Ds. H. Engelsma Nieuwjaarsdienst 
8 11:00 uur Ds. W. Baas, Appelscha  
15 9:30 uur Ds. L.J. Blees, NH predikant.  
22               9.30 uur       Ds. mevr. H. de Kok-Mellema Voorbereiding Heilig Avondmaal 
29 9.30 uur       Ds. A. Bouman, Ureterp Heilig Avondmaal 

 
Februari 
5 9:30 uur Ds. H. Engelsma 

 
Vierdienst 
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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. 
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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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Zonnestralen

Laten we in 2023

licht brengen daar waar het donker is

en stralen van dankbaarheid.

OP HET EiNDUPS Service Point

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

van 13:00 tot 17:00 uur.

 Opper Haudmare 2  -  9241 WD  Wijnjewoude  
06 57 58 43 54 

www.drukkerijpool.nl   -   www.opheteind.nl


