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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 
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 
Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 
Gerda Westerhof, Merkebuorren 14  
Halbo Oosterhof, Wolverlei 1 tel: 48 18 50 
 
 
Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. 
 
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 1 april 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 25 maart 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. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Maart roert zijn staart. De dagen lengen. De zomertijd begint, het voorjaar zit in de lucht, 
de natuur ontwaakt en de mens wordt weer wat vrolijker. 
 
De afgelopen tijd is er flink gegraven in ons dorp om de glasvezel bij u thuis te krijgen. 
Soms even lastig met de open stoep maar het werk gaat snel. De kabel zal zijn langste 
tijd wel gehad hebben. De digitale wereld wil steeds sneller en stabieler. 
En wij moeten mee, al duizelt het ons van de mogelijkheden en plaatst het velen (de 
ouderen) vaak voor moeilijkheden.  
 
Daarnaast mogen we nog even naar de stembus, wat misschien evenveel 
mogelijkheden en moeilijkheden geeft. 
Het vrije stemrecht voor alle boeren, burgers en buitenlui. Niet dat je daarmee je zin 
krijgt, maar wel dat jij je mening kan geven. 
De Oekraïners vechten voor deze vrijheid. Het is goed dat wij ons daar van bewust zijn.  
 
De redactie 
 
_____________________________________________________________ 
Voorwaarden plaatsen artikel in de Bân 
1. Bij het plaatsen van fotomateriaal in de Bân is de inzender verantwoordelijk voor het checken van het auteursrecht, 

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

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“wat in aksje” 
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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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Overleg met de gemeente 
Op 9 februari is er ambtelijk overleg met 
de gemeente geweest. Het volgende is 
o.a. besproken: 
Parkeerplekken Te Nijenhuiswei 14-20: 
de gemeente komt met een alternatief 
maar als bezwaren van omwonenden 
blijven wordt het moeilijk een oplossing 
te vinden voor de parkeerproblematiek.  
Herstraten Merkebuorren Oost: wanneer 
het project in Bakkeveen gereed is 
wordt in het voorjaar het laatste deel tot 
de aansluiting Ald Duerswâld met 
nieuwe stenen herstraat. 
Snelheid remmende maatregelen 
Merkebuorren: er komen 
snelheidsmetingen voor en na het 
plaatsen van de bloembakken. Dit om 
het remmende effect aan te tonen. 
Verkeer vanuit Weinterp naar de Hemrik 
- Lippenhuizen: de Binnenwei wordt dit 
jaar voor een deel heringericht tot 60 km 
weg. Voor Weinterp is dit van belang 
omdat het gebruik als sluiproute door 
vrachtverkeer waarschijnlijk zal 
afnemen. 
Op Weinterp is er sprake van 
verzakking van de graskeien. Herstel 
wordt dit jaar opgepakt.  
Russchenreed: in het voorjaar herstel 
van verzakte bestrating en plaatsen van 
extra kolken. Ook wordt de 
straataanduiding verbeterd. 
Meester Geertswei: er liggen tegels los. 
Wordt hersteld.  
 
Nestkastjes 
Na de tweede oproep in ‘De Bân’ 
kregen we verschillende aanmeldingen 
binnen. We hadden 24 nestkastjes 
beschikbaar en konden helaas niet alle 
aanvragen honoreren. Fijn dat 
buurtverenigingen nestkastjes willen 
plaatsen. Vooral het tegengaan van de 

eikenprocessierups werd als reden 
genoemd om nestkastjes op te hangen. 
We hebben het door gegeven aan de 
gemeente, dat er meer aanmeldingen 
waren voor nestkastjes dan er 
beschikbaar waren.  
 
Bushalte  
Gelukkig maken heel wat mensen 
gebruik van de bushalte aan de 
Merkebuorren. Om overlast voor de 
omwonenden te voorkomen is het 
verzoek de fietsen te plaatsen op de 
daarvoor bestemde plaatsen. 
 
Ledenvergadering 
Op 21 maart a.s. is onze jaarlijkse 
ledenvergadering.  
Het afgelopen jaar hebben verschillende 
zaken onze aandacht gevraagd. 
Wijnjewoude als ‘Bloeizone is dit jaar 
daadwerkelijk van start gegaan. 
Door wethouder De Vries zijn de fraai 
vernieuwde speeltuinen geopend.  
De bouw van woningen op het terrein 
van de oude openbare school kan 
worden gerealiseerd. Wel moeten de 
vleermuizen eerst een andere plek 
hebben gevonden. Naar verwachting 
kan in oktober met de sloop van ‘It 
Twaspan’ worden begonnen. 
Belangrijke gebeurtenissen voor het 
dorp waren o.a. de opening van de 
vernieuwde ‘De Swingel’, de aanleg van 
een zonnepark door WEN aan 
deTolleane en de (tijdelijke) overname 
van de winkel door twee ondernemers in 
ons dorp.  
Naast de gebruikelijke zaken hopen we 
met u van gedachten te wisselen over 
hoe we tot een nieuwe dorpsvisie 
kunnen komen. Graag horen we hoe u 
hierover denkt.  
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We hebben er voor gekozen de bijlagen 
bij de agenda niet te publiceren in ‘De 
Bân’. Het zou een hele lap tekst worden. 
Betrokkenheid bij Plaatselijk Belang 
vinden we belangrijk, dus aarzel niet om 
stukken bij de secretaris op te vragen 

(tel. 06-22627218 of e-mail 
pbwijnjewoude@gmail.com). 
 
Groenbrengpunt Ureterp 
U kunt uw groenafval alle zaterdagen 
brengen naar het Groenbrengpunt in 
Ureterp.  

 
 

Uitnodiging voor de Ledenvergadering van 
Plaatselijk Belang 

  
Het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt leden en 
belangstellenden uit voor de ledenvergadering op: 
 
Datum:  dinsdag 21 maart 2023 
Tijd:  20.00 uur (vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar) 
Plaats:  MFC De Swingel  
 
AGENDA 
1. Opening: welkom, en korte terug- en vooruitblik door voorzitter Tineke Dreijer  
2. Mededelingen 
3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 22 maart 2022. 
 De notulen vindt u op www.wijnjewoude.net en vervolgens gaat u naar 

‘Dorpsagenda’. Ook staat er een verslag van de ledenvergadering in ‘De Bân’ van 
april 2022. 

4. Jaarverslag van de secretaris (zie www.wijnjewoude.net en dan gaat u naar 
‘Dorpsagenda’). 

5. Jaarverslag van de penningmeester (zie www.wijnjewoude.net en dan naar 
‘Dorpsagenda’).  

 Verslag van de kascommissie bestaande uit John v.d. Veen en Henk v.d.  
 Ploeg. John v.d. Veen is aftredend. Benoeming nieuw lid van de kascommissie. Na 

het verslag van de kascommissie wordt aan de ledenvergadering gevraagd de 
penningmeester decharge te verlenen.  

6. Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met de voorgestelde statutenwijziging.  
 Wettelijk is een aantal zaken veranderd, waardoor het noodzakelijk is de statuten aan 

te passen. Ook hebben we enkele andere artikels geactualiseerd. Zie voor de 
wijzigingen en toelichting www.wijnjewoude.net en dan ‘Dorpsagenda’, waar ook de 
volledige concept statuten zijn te vinden.  

 
 Wilt u een digitale of geprinte versie van één of meerdere van de hierboven 

genoemde stukken ontvangen, dan kunt u contact opnemen met secretaris Jan 
Sijtsema (pbwijnjewoude@gmail.com; 06-22627218) 

 Voor goedkeuring van de statuten dient 2/3 van de aanwezige leden met de 
statutenwijziging in te stemmen. Ook moet 50% van de leden aanwezig zijn. Is dit 
laatste niet het geval, dan wordt een extra ledenvergadering belegd op dinsdag 4 
april om 19.30u. in De Swingel. Na welkom en mededelingen is het enige 
agendapunt de wijziging van de statuten. Als 2/3 van de aanwezige leden op 4 april 
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met de voorgestelde statutenwijziging instemt, dan is deze door de leden 
goedgekeurd. 

7. Rondvraag  
8. Pauze 
9. Korte Presentatie van de Dorpsspiegel 
10.Opstellen Dorpsvisie. Onze huidige dorpsvisie is niet meer actueel. Daarom willen 

we een nieuwe dorpsvisie opstellen. Wat vinden we als dorp de komende jaren van 
belang en willen we b.v. binnen 10 jaar proberen te realiseren? Samen met 
Doarpswurk willen we kiezen voor een heel andere opzet. Belangrijk te horen, hoe u 
hierover denkt. Suggesties zijn deze avond van harte welkom!   

11.Even ontspannen 
12.Sluiting 

 
                   WEN Stap voor Stap 

 
 
Huurmogelijkheid hybride warmtepomp en/of 
zonnepanelen 
Voor mensen die zelf niet kunnen investeren in duurzame 
verwarming of zonnepanelen wil WEN een huurmogelijkheid aanbieden. Om te bepalen 
of dit haalbaar is en op welke wijze zo’n huursysteem het best vorm kan krijgen, is het 
van belang om te weten, hoeveel huishoudens daarvoor belangstelling hebben.  
Ook voor huurders kan dit een geschikte mogelijkheid zijn om flink te besparen op de 
energiekosten. Je zou dan voor een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) toestemming 
moeten hebben van de verhuurder. Daarbij wil WEN je wel ondersteunen. 
Denk er even over na, en als je het gevoel hebt dat het iets voor jou kan zijn, laat het 
weten via besparen@wen.frl dan nemen we contact met je op.  
Wat zou het mooi zijn als ook jij voor volgende winter een hybride warmtepomp in je 
huis hebt. 
 
Extra rentekorting op Warmtefondslening 
Provinsje Fryslân geeft 1 procent rentekorting op de toch al lage rente op een 
duurzaamheidslening van het Warmtefonds. Voor inkomens tot €48.000,- is de lening 
zelfs renteloos. Je leest erover op www.wen.frl 
 
Ledenvergadering in teken van groengas uit mest 
Het was een interessante avond. Het ging vooral over het maatschappelijke belang van 
groengas uit mono-mestvergisting.  
Uit de mond van beleidsambtenaar Sander de Vries hoorden we dat de Provincie 
Fryslân ook ziet dat het in Wijnjewoude ontwikkelde bedrijfsmodel ‘de Friese Drieslag’ 
waardevolle kansen biedt voor het landelijk gebied. Het levert niet alleen groengas en 
dus duurzame energie, ook betekent het een flinke plus voor het klimaat en de natuur. 
En ook niet onbelangrijk, het biedt nieuw perspectief voor de melkveehouderij.  
Daarom heeft de provincie het plan overgenomen en ook al subsidie toegezegd. Nu 
hoopt ze dat het rijk ook mee gaat doen. 
 
Tjeerd Jongsma van onderzoeksgroep Fascinating maakte duidelijk dat ook voor een 
duurzame akkerbouw de mono-vergisting van dagverse rundveemest van groot belang 
is. Met een simpele toevoeging van een zogenaamde stikstofstripper biedt het de 
mogelijkheid om organische kunstmest te produceren. Dat is veel gezonder voor de 



6

 

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude
Inlichtingen en reserveringen bij

Jolien 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

SSPP:
Specialist in Wassen - Drogen 

Koelen - Inbouwapparatuur

Merkebuorren 46
9241 GG  Wijnjewoude
Telefoon: (0516) 48 18 92

VERKOOP & REPARATIE

Alleen op afspraak geopend!



7

bodem, de gewassen kunnen mineralen beter opnemen en dat levert gezonder voedsel 
voor de mens. Daarnaast bespaart het enorm veel CO2, die bij de productie van 
normale kunstmest vrij komt. Zo wordt de landbouw met de daaraan verbonden 
voedingsindustrie meer duurzaam en circulair. 
 
Gesprek tussen Klein Groningen en WEN 
Wat betreft de perikelen rond de locatiekeuze voor een centrale mestvergister meldde 
gespreksleider Henk Deinum dat er binnenkort bestuurlijk overleg zal plaatsvinden 
tussen buurtvereniging Klein Groningen en WEN. Ondertussen gaan de geplande 
onderzoeken in opdracht van werkgroep Leefbaarheid 2 gewoon door, voor zover ze 
niet speciaal zijn toegespitst op de rwzi locatie. Deze uitkomst werd met grote 
instemming ontvangen door de leden. 
 
Wat is nou zo’n mestvergister; ga mee op excursie! 
Op verzoek van enkele leden wil WEN dorpsgenoten de mogelijkheid bieden om zelf 
eens een kijkje te nemen bij een mono-mestvergister waar groengas wordt gemaakt uit 
mest van meerdere bedrijven. We maken plannen voor een tweetal bus-excursies. Eén 
op een vrijdagmiddag en één op een zaterdag, beide halverwege april.  
Ben jij nog nooit bij zo’n mono-vergister geweest en wil je graag eens met eigen ogen, 
neus en oren ervaren wat het is en hoe het werkt? In de volgende Bân lees je meer 
details over de excursies en hoe jij je daarvoor kunt opgeven.  
 
Officiële opening dorpszonneweide op Alde Maaie 
12 mei wordt een feestelijke dag. Dan gaan we de zonneweide aan de Tolleane officieel 
openen. We kunnen dan ook vieren dat we geheel op eigen kracht heel veel duurzame 
stroom opwekken en daarmee ook een jaarlijks flinke inkomstenbron voor het dorp 
hebben gerealiseerd. Want, de installatie is nu volop productief en levert op jaarbasis 
maar liefst ca € 150.000,- opbrengst voor het dorp.  
 
Maar eerst gaan we de komende paar jaar de lening 
aflossen. Daarna komt de jaarlijkse opbrengst, met 
aftrek van kosten, geheel te goede aan het dorp!  
De leden van WEN kunnen dan beslissen hoe deze 
jaarlijkse inkomsten besteed worden.  
 
Zaterdag hebben vrijwilligers de heesterrand rond de 
zonneweide ingeplant. Zo hebben niet alleen 
bewoners, maar straks ook allerlei vogels en bijen 
profijt van onze eigen dorpszonneweide.  
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Medisch Pedicure  
M.G.A. de Bruin  
Te Nijenhuiswei  27  
9241 EA Wijnjewoude  

M -  06 29 21 14 70 

VVooeettvveerrzzoorrggiinngg  

Maarriijjkkee  

L i d  v a n  P r o V o e t  

Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Tolleane 1  Wijnjewoude  Tel. 06-11292116

Moskouwei 2a
9241 HJ  Wijnjewoude 

 info@taekemabouw.nl
 www.taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines
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Geef de pen door 
 
 
 
Dank je wel voor de pen, Lammert. 
 
In de winter van ‘79/ ‘80 zijn wij, Piet en 
Willy, op Petersburg 21 komen wonen. 
Toentertijd was het een Woudhúske met 
voor en achter een stukje grond. In de 
jaren ’50 woonde hier familie van 
Houten, hij stond bekend om zijn 
kleurrijke tuin. Zo maakte hij van 
bloemen de afbeelding van een Skûtsje 
en de naam Wijnjeterp. Het Skûtsje zal 
betrekking hebben gehad op de boten 
die door de Opsterlandse 
Compagnonsvaart varen, waar wij aan 
wonen. 

 
In eerste instantie hebben wij het 
Woudhúske inpandig verbouwd, maar al 
snel vonden wij het te klein worden, met 
name toen Indy-Lynn in ‘93 bij ons 
kwam. Zij was toen een baby van 6 
weken oud. In 1995 zijn wij daarom 
begonnen met nieuwbouw door over het 
schuurtje, wat achter ons huis stond, 
heen te bouwen. En later een nieuwe 
schuur er achter gezet. Zo is het nu nog 
steeds. Ook hebben we in 2020 een 
inpandig appartement laten bouwen. 

Met daarin een 
kamer/keuken, 2 
slaapkamers en een badkamer. Nu 
wonen Indy-Lynn en haar zoon Cillian, 
van 4,5 jaar in het appartement. 
 
In het jaar 2000 is Cornelis bij ons 
komen wonen, hij was toen 4,5 jaar. Hij 
heeft de opleiding Fotografie gevolgd, 
hier is hij hobbymatig mee bezig. Een 
aantal jaren geleden is Cornelis 
uitgevlogen, hij woont nu in Leeuwarden 
en werkt bij Post.NL. Cillian gaat naar 
school in Drachten. Indy-Lynn werkt 
twee dagen per week in het 
Odensehuis, ook in Drachten. 
Daarnaast speelt zij semiprofessioneel 
theater. Momenteel toeren ze rond met 
het stuk “Staait n Bisschop veur stad“, 
een stuk over de belegering van 
Groningen. De bevrijding van Groningen 
wordt jaarlijks gevierd op 28 augustus.  
 
Wij zijn uitgewerkt, Piet heeft de AOW 
gerechtigde leeftijd bereikt in december 
2021. Hij houdt van technische sporten, 
zoals de F1 en verschillende 
motorsporten. Ik ben sinds 2017 
arbeidsongeschikt. En zoek nu graag de 
rust op door te wandelen in de mooie 
omgeving, te zwemmen en te lezen. 
Samen zijn we veelal in en om het huis 
bezig met klussen en tuinieren. 
Binnenkort kunnen we buiten weer 
bezig. Een tuin zoals van Houten had 
zal het niet worden, maar we genieten 
er niet minder van.

 
 
Wij geven de pen graag door aan familie G. Grootenhuis, Opper Haudmare 15 
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Mounleane 3a
9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 07 85

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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           Zonnebloem Diner 
 

Op dinsdag 28 maart 2023 organiseert de Zonnebloem, afdeling 
Ureterp e.o. haar jaarlijkse diner bij MFC de Wier, de Telle 21 te 
Ureterp voor onze doelgroep uit Ureterp, Frieschepalen, 
Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. 
 
Iedereen wordt verwacht tussen 17.30 uur en 17.45 uur. 
 
De kosten voor deze avond zijn € 22,50 per persoon. Er dient van te voren betaald te 
worden door middel van overschrijving. Het bankrekeningnummer krijgt u wanneer u 
zich aanmeldt. 
 
Hiervoor krijgt u soep – warm en koud buffet – dessert en twee consumpties. Indien 
eigen vervoer niet mogelijk is, kunt u door onze vrijwilligers worden opgehaald en weer 
thuis gebracht. U kunt zich opgeven tot 13 maart bij:  
Zwaantje van der Wal, tel.: 0516 481667 of Anke Posthumus, tel.: 0516 481635. 
 
Noteer ook alvast woensdag 26 april in uw agenda. De Zonnebloem Ureterp e.o heeft 
dan een leuk autotochtje voor u georganiseerd. Verdere informatie volgt te zijner tijd. 
 
Namens het bestuur van de Zonnebloem  
afd. Ureterp e.o. 
Irma Weening 
 
                            Geale Bouma 
 
Op de redactie van de Bàn komt van alles binnen. Soms ook hele fantastische verhalen, 
zoals in het verhaal van Geale Bouma. 
 
Geale die emigreerde naar Amerika en terug kwam naar Wijnjewoude, een huisje kocht 
aan de Feart. En na zoveel jaren het fietsen weer oefende op de Jan Hofswyk. Bij het 
uitkomen van het decembernummer gingen meerdere mensen op zoek naar Geale, 
waar woonde hij dan aan de Compagnonsfeart? Maar van Geale is geen enkel spoor 
gevonden. Zou Geale dan toch met zijn fietsje in het water beland zijn? Dan is het vast 
treurig met hem afgelopen. Want wie kan er zolang onder water blijven? Of zou Geale 
met een scheepje zijn gaan varen op de feart …. De weg was recht, de weg was krom 
nooit kwam Geale weerom. 
 
Beste Geale, de redactie had jou als welkomstgeschenk graag een paar gele klompen 
willen aanbieden, maar helaas wij wisten de maat niet. Het geluid van die klepperende 
klompjes is bijna uitgestorven maar jij moet het je nog kunnen herinneren. Wij hopen 
toch dat je weer boven water komt en je belevenissen met ons wil delen. 
 
Geale, wij, maar ook onze mede dorpsbewoners zijn erg benieuwd hoe het met je gaat, 
hier of mogelijk terug in Amerika. We hebben genoten van je verhalen en je inburgering 
terug in Friesland. 
 
De redactie 
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Het Dorpsbudget 
 
Uw aanvraag voor een bijdrage uit het dorpsbudget kan weer worden ingediend. 
Na de coronaperiode heeft het aantal aanvragen zich in 2022 weer hersteld tot een 
gebruikelijk aantal. Alle aanvragen werden gehonoreerd en één daar van is nog niet tot 
uitvoering gekomen. Voor 2022 gold een aanvullend criterium dat we hebben 
geëvalueerd. Naar aanleiding van die evaluatie blijft het ook in 2023 van kracht. 
 
Volgens het aanvullende criterium mag het bij aanvragen ook gaan om de navolgende 
activiteiten of initiatieven: 
• voor het doen van vervangingen en/of onderhoud voor  organisaties die: 

o geen verdienmodel hebben  
o afhankelijk zijn van contributies en/of subsidies   
o aantoonbaar weinig financiële ruimte hebben 

Daarbij geldt dat: 
• de toekenning van bijdragen afhankelijk is van de bestedingsruimte van het 

dorpsbudget op het moment van aanvraag. Het kan dus voorkomen dat 
vergelijkbare aanvragen verschillend worden beoordeeld. 

• kleinschalige dorpsinitiatieven altijd voorgaan op aanvragen die vallen onder het 
aanvullend criterium. 

 
Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Opsterland waarmee de 
gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te 
ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie 
vergroten. 
De werkgroep dorpsbudget bestaat uit: Ruurd van der Woude (vz), Sybout Posthuma 
Linthorst, Henk van Straten, Silvana Broersma en Harry Blaauwbroek. 
Zij beoordelen de aanvragen vanuit door de gemeente vastgestelde criteria en middels 
richtlijnen die de werkgroep heeft opgesteld. Gewerkt wordt met een standaard 
aanvraagformulier. 
Voor 2022 heeft Wijnjewoude een bedrag van € 4142,40 ontvangen van de gemeente. 
Dit bedrag is samengesteld uit een basisbedrag van € 2.500,- verhoogd met € 0,80 per 
inwoner. Eind oktober kreeg het Dorpsbudget een extra bijdrage van € 1.656,96 van de 
gemeente. Deze bijdrage kwam vanuit een deels ongebruikte subsidiepot voor 
coronamaatregelen. Er was sprake van dat de gemeente het subsidiebedrag voor 2022 
wilde verhogen maar daar is niets meer van vernomen. 
 
Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het 
Dorpsbudget. 
U gaat naar www.wijnjewoude.net en klikt door naar Plaatselijk Belang & Dorpsbudget.  
U vindt daar onder het kopje dorpsbudget het aanvraagformulier en de richtlijnen aan de 
hand waarvan uw aanvraag wordt beoordeeld. Op het aanvraagformulier kunt u kort 
omschrijven voor welk project of activiteit u het gevraagde geld wilt besteden. 
De werkgroep beoordeelt of uw aanvraag aan de gestelde richtlijnen voldoet en of de 
gevraagde bijdrage geheel of gedeeltelijk kan worden toegekend. 
Indien u vragen heeft dan kunt u die stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met 
Ruurd van der Woude; 0516 481391 of 06 30414910 
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Financiële verantwoording van het Dorpsbudget 2022 
       Toezegging   Inkomsten   Uitkeringen 
Saldo 2021       € 7.835,86 
Gemeente Opsterland     € 4.142,40 
Extra bijdrage gemeente Opsterland    € 1.656,96 
Bloembakken restant 2021   €    459,67               €   459,67 
Renovatie IJsbaan     € 1.000,-    
Koningsdag     €    270,-   €    170,-
Bloembakken     €    600,-              €    600,- 
Dorpsvlag       €    800,-                           €    800,- 
Running Dinner     €  1.500,-    €   173,07 
Kerstoptredens Wâldhûs en De Koepel  €     500,-    €   445,22 
Stichting Eindejaarsfeest    €  1.500,-    €  1.500,- 
 
Totalen     € 6.629,67 €13.635,22 € 4.147,96 
 
Verschil inkomsten / uitkeringen    € 9.487,26 
Van de € 4.147,96 in 2023 uitgekeerd      € 1.922,12 
Nog te ontvangen declaraties       € 1.000,- 
 
Het financiële deel van het dorpsbudget wordt via de administratie van Plaatselijk 
Belang Wijnjewoude afgehandeld en is daarbij onderdeel van de jaarlijkse kascontrole. 
 

Festival en Muziek 
 
Uw aanvraag voor een bijdrage uit het budget Festival en Muziek kan weer worden 
ingediend. 
Het budget Festival en Muziek is in 2017 ontstaan nadat de stichting Willedei Wynjewâld 
was opgeheven. Het resterende geld is beschikbaar gesteld aan Plaatselijk Belang 
Wijnjewoude voor besteding aan activiteiten die voldoen aan doelen zoals deze stonden 
beschreven in de statuten van de stichting Willedei Wynjewâld; “het organiseren van 
één of meer festivals in Wijnjewoude, met behulp van vrijwilligers, waar buiten op straat 
en/of binnen zang, muziek, toneel, cabaret, theater, gym enz. wordt opgevoerd en het 
presenteren van verenigingen, organisaties en bedrijven”. Per jaar wordt het bedrag van 
€ 1.066,42 beschikbaar gesteld. In beperkte mate kan hiervan worden afgeweken. 
 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget dient uw aanvraag verder 
te voldoen aan de volgende criteria:       
• Het budget moet worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid 

en saamhorigheid in het dorp. 
• De activiteiten dienen laagdrempelig te zijn en te worden georganiseerd door 

inwoners van Wijnjewoude voor de inwoners van Wijnjewoude  
• De activiteiten waarvoor het budget Festival en Muziek wordt ingezet mogen geen 

structureel karakter te hebben. 
 
Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget 
Festival en Muziek. 
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U gaat naar www.wijnjewoude.net en klikt door naar Plaatselijk Belang & Dorpsbudget. 
U vindt daar onder het kopje budget Festival en Muziek het aanvraagformulier. Hierop 
kunt u kort omschrijven voor welke activiteit u het gevraagde geld wilt besteden. 
De werkgroep beoordeelt of uw aanvraag aan de gestelde criteria voldoet en of de 
gevraagde bijdrage geheel of gedeeltelijk kan worden toegekend. 
Indien u vragen heeft dan kunt u die stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met 
Ruurd van der Woude; 0516481391 of 0630414910. 
 
Verantwoording van de werkgroep Festival en Muziek 2022 
De werkgroep bestaat uit Ruurd van der Woude (vz), Sybout Posthuma Linthorst, 
Henk van Straten, Silvana Broersma en Harry Blaauwbroek. 
Het afgelopen jaar zijn er drie aanvragen ontvangen en goedgekeurd.  
 
Financiële verantwoording van Festival en Muziek 2021 
Festival en Muziek beschikte op 31-12-2022 nog over  € 4.395,05. Theater voorstelling 
Hakim heeft een bijdrage van € 765,50 ontvangen. Dit was een uitgestelde voorstelling 
die oorspronkelijk in 2021 zou hebben plaatsgevonden.    
Voor het muziekevenement ter gelegenheid van de heropening van De Swingel is 
€750,- beschikbaar gesteld en uitgekeerd. Het koorproject “Iets nieuws beginnen” kan 
€250,- tegemoet zien voor een project in 2023. Het Eindejaarfeest heeft een bijdrage 
van € 500,- toegekend gekregen. Dit bedrag is in 2023 door het dorpsbudget betaald. 
Voor 2023 is weer € 1.066,42 beschikbaar.  

 
Dorpsfeestnieuws 

 
Na een aantal vergaderingen krijgt de planning rondom het dorpsfeest langzaamaan 
vorm. Inmiddels kunnen we daarom al een aantal festiviteiten bekendmaken. Hieronder 
een aantal activiteiten die we van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 juni organiseren. 
 
Woensdag 
Op de woensdag trappen we het 
dorpsfeest af met levend tafelvoetbal. 
Dit is een vriendenactiviteit. Laat als 
team je beste voetbal skills zien; dit 
team bestaat uit minimaal 7 personen 
waarvan ook ten minste twee dames! 
Eventuele damesteams moeten 
andersom ook minstens twee heren 
hebben. 
 
Donderdag 
Donderdag 15 juni start met een 
spetterend zeskamp. Dit is een 
buurtenaangelegenheid, waarvan het 
team wederom uit minimaal 7 personen 
(met minimaal 2 dames of 2 heren) 
bestaat. Voor een eerlijke competitie 
houden we de onderdelen van het 
zeskamp een verrassing    . 
 

Vrijdag 
De vrijdag staat, hoe kan het ook 
anders, in het teken van 
playbackshows. Wie wordt de nieuwe 
beroemdheid van Wijnjewoude? In de 
middag mag de jeugd haar 
playbacktalent showen en de 
volwassenen uiteraard weer in de 
avond. 
 
Zaterdag 
Zaterdag 17 juni wordt zoals andere 
jaren overdag wederom een gezellige 
familiedag. Kom lekker rondneuzen bij 
de vele kraampjes op het 
evenemententerrein bij de feesttent, doe 
mee aan één van de (kinder)activiteiten 
en kom een hapje eten bij één van de 
foodtrucks. We zijn nog op zoek naar 
enthousiaste ondernemers die hun 
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bedrijf op deze familiedag graag willen 
promoten. 
 
Op zaterdagavond speelt de band 
Hard2Get, bestaande uit vijf zeer 
muzikale jongens met elk een eigen stijl. 
Het maakt niet uit naar wie je op het 
podium kijkt, bij iedereen hoor je de 
muzikaliteit en straalt het plezier ervan 
af! Als dit geen feestje wordt? 

 
Oproep 
Ken je iemand of lijkt het je zelf erg leuk 
om als ondernemer op de familiedag te 
staan, stuur dan een mailtje naar 
dorpsfeestwijnjewoude@gmail.com. 
Inschrijven voor één van de activiteiten 
door buurt of vriendengroep (vol = vol) 
is ook al mogelijk via het zelfde e-
mailadres! 

Nieuws van de Swingel  
 
In de Volkskrant van 25 februari wordt in een groot artikel onder de kop “Het dorpje dat 
dapper weerstand blijft bieden” aandacht besteed aan het verdwijnen van voorzieningen 
op het platte land. Men beschrijft de gang van zaken in het dorp Kats in Zeeland. 
 
Er wordt geschreven hoe basisscholen verdwijnen (in 2010 7480 scholen, in 2021 nog 
6607). 163 dorpen verloren hun enige school. Termen als verschraling en onder druk 
staan van leefbaarheid vormen de boventoon. Nu is Wijnjewoude geen Kats, en 
Friesland is geen Zeeland. Maar uit de bijbehorende grafische overzichten zie je dat ook 
Friese dorpen het moeilijk hebben en dat de negatieve ontwikkeling zich doorzet. Zoals 
gezegd is Wijnjewoude geen Kats.  
 
We zijn in de loop van de tijd wel wat bedrijvigheid, winkels en voorzieningen kwijt 
geraakt, maar, tel uw zegeningen, er is nog heel wat. Zelfs een supermarkt die een 
come-back maakt. Het zijn overigens niet de gebouwen die het aanbod bepalen. Het 
zijn vooral betrokken mensen die zich inspannen en aandacht geven aan de 
voorzieningen in ons dorp. Hoe groter de aandacht en inspanning, hoe beter de 
voorzieningen floreren. In ieder geval geldt dat voor de Swingel. Er vinden veel en heel 
diverse activiteiten plaats. Voor elk is er wat wils. Het gaat dan ook heel erg goed met 
de Swingel. Maar dat kan alleen maar door de inzet van vele vrijwilligers. Achter de bar, 
met de schilderskwast in de hand, het onderhoud, de activiteitencommissie, Kom erbij 
etc. etc. (de opsomming is lang niet volledig). Dus hulde aan de vrijwilligers!!!!!!! 
 
Maar een goede gang van zaken nu geeft nog geen garantie voor de toekomst. We 
zullen aandacht moeten blijven besteden aan datgene wat we graag in stand willen 
houden. 
 
Terug naar Kats. 
Daar hebben ze vastgesteld dat ze de kwaliteit van de gemeenschap op een zeker 
niveau willen en moeten houden. Als beoogde oplossing is men nu druk bezig te 
onderzoeken of het bestaande dorpshuis kan worden opgeknapt, of dat ze een nieuw 
dorpshuis gaan stichten. Maar dat een dorpshuis essentieel is, wordt algemeen 
gedeeld. 
Gelukkig is Wijnjewoude nog lang geen Katz! 
 
Alex van der Meer, St. Dorpshuis Wijnjewoude 
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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.

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl
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Prikbord 
 

Van 30 januari t/m 4 februari jl. vond in Wijnjewoude de Hersenstichtingcollecte plaats. 
Onze enthousiaste collectanten hebben een bedrag van € 735,40 opgehaald. 
Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting  
om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een   
hersenaandoening. 
 
Heeft u ons gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnr. NL18 INGB 0000 000 860 
t.n.v. Hersenstichting Den Haag of ga naar www.hersenstichting.nl 
Namens de Hersenstichting hartelijk dank voor uw bijdrage. 

       
 
Eetclub  

Bij deze een oproep voor vrouwen die van koken houden. Het lijkt mij leuk om een 
eetclub op te richten. Eén keer per 2 maanden bij elkaar komen en dan samen koken 
(en eten natuurlijk). Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Geen haute cuisine maar 
ook geen gehaktbal met bloemkool, iets er tussenin. Misschien iets met een thema, ook 
een mogelijkheid. Leeftijd is onbelangrijk. 
Lijkt het je leuk ? Stuur me dan een appje, 06-44194675.  
 
Groetnis, Anita Schaafsma  

 
Te koop 
Nestkastjes voor Koolmees en/of Pimpelmees 
12 x 12 cm hoog 23 cm. Kleur: bosgroen. 

Dakje kan er af voor het schoonmaken. 
€ 7.00 per kastje 
Gentiaan 18 Wijnjewoude, Tel. 0516 - 481807 

 
Repair Café 

 
Zaterdagmiddag 18 maart van 14.00 tot 16.00 uur pakken we de draad weer op, 
het is weer mogelijk om een "Repair Café" veilig te organiseren in  
De Bining, wel onder de RIVM-voorwaarden. 
 
Dus heeft u iets te repareren of heeft u technische vragen over onderhoud en wilt u 
een reparatie advies, kom langs en wie weet komen we er samen uit. 
 
Gewoon langs komen voor een kopje koffie is natuurlijk ook mogelijk. 
 
Repair team Hemrik  
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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

Familieberichten
Sa! staat graag dicht bij haar lezers.

Het laatste afscheid van een dierbare is een 
emotionele tijd. Naast alle emoties moet er veel 
geregeld worden, zoals de mensen uit de buurt 
op de hoogte brengen van het overlijden. 

Hoe bereik je iedereen? 
Plaats een advertentie in een krant die graag 
gelezen wordt door mensen uit de omgeving. 
De Sa! is onderdeel van die lokale maatschappij 
en staat dicht bij haar lezers. 

Familieberichten in Sa! van rouw, steun, dank, jubileum en geboorte 
Vraag naar de mogelijkheden per mail familieberichten@sa24.nl, 
kijk op de website sa24.nl of bel 06 - 5224 9855 of 06 - 5247 1013.
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Bestuurswisseling  
Zonnebloem Ureterp e.o. 

 
De Zonnebloemafdeling Ureterp e.o. heeft afscheid 
genomen van een aantal bestuursleden. Ze werden door 
voorzitter Marian Doorgeest bedankt voor hun inzet voor de afdeling. De afzwaaiende 
bestuursleden blijven wel doorgaan als vrijwilliger voor de Zonnebloemafdeling Ureterp 
e.o. Ze kregen voor hun 
verdiensten een bloemetje 
uitgereikt door de voorzitter.  
 
Van links naar rechts 
Zwaantje van der Wal 
(Wijnjewoude), Anke 
Posthumus (Wijnjewoude), 
voorzitter Marian Doorgeest, 
Griet Beute (Ureterp) en 
Meta Falkena (Ureterp). Op 
de foto ontbreekt Ietje van 
der Veen uit Ureterp. 
 
 
Tijdens de jaarvergadering werd een nieuw afdelingsbestuur geïnstalleerd. Dit bestaat 
uit (v.l.n.r.) Jelle Jeensma (Frieschepalen), Ageeth de Vries (Ureterp), Marian Doorgeest 
(Drachten),  Irma Weening (Ureterp), Henny Jongsma  (Frieschepalen),  Trijnie 
Doornbosch (Ureterp) en Douwe Boonstra (Ureterp). Ze werden verwelkomd met een 
roos.  
 
De Zonnebloemafdeling Ureterp e.o. organiseert regelmatig activiteiten voor mensen 
met een fysieke beperking.  De inwoners van de dorpen worden hiervan op de hoogte 
gehouden. 
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Try-out koorproject ‘Iets nieuws beginnen’ 

 
In de St. Piterskerk in Ureterp kunt u zondag 12 maart om 15.30 uur de try-out 
meebeleven van het bijzondere koorproject ‘Iets nieuws beginnen’ door gemengd koor 
Looft den Heer Wijnjewoude. 
Het wordt een muzikaal gevarieerd en inhoudelijk boeiend programma: wat drijft ons in 
deze verwarrende tijd en hoe kunnen we bemoedigd vooruit kijken.   
 
Aan de hand van liedteksten (van Huub Oosterhuis tot Stef Bos) gaan we van 
herinneringen naar toekomstdromen. Verbindende woorden helpen ons om de 
problemen van deze tijd in verband te brengen met bijbelse woorden. Zo staan we stil bij 
onze herinneringen, zien kansen en mogelijkheden in het heden om daarmee positief bij 
te dragen aan goede ontwikkelingen in de toekomst. Bij dit alles vertrouwen we op Gods 
leiding.  
Dit koorproject is volledig door eigen koorleden samengesteld, voortkomend uit 
persoonlijke en met elkaar gedeelde ervaringen. Uit enthousiasme hebben enkele 
gastzangers en muzikanten aangehaakt. Reken op een verrassende en positieve 
belevenis. 
Het geheel staat onder leiding van dirigent 
Annejaap Soldaat. 
 
Zondag 12 maart, 15.30 uur 
St. Piterskerk, Selmien East 47, Ureterp 
Toegang gratis. Collecte bij de uitgang. 
 
 
 
 
 
 

Klaverjassen 
 

 
Uitslag klaverjassen 03-02-2023 
 
1. 5436 punten – Douwe Oosterbaan 
2. 5249 punten – Nico Viet 
3. 5187 punten – Jos Visser 
4. 5113 punten – Jelke van Bruggen 
 
Uitslag klaverjassen 24-02-2023 
 
1. 5363 punten – Jelke van Bruggen 
2. 5216 punten – Martin Sietzema 
3. 5109 punten – René Seefat 
4. 4903 punten – Jaap Haven 
 
Volgende data 17 maart en 7 april (20:00 uur in ODV-kantine) 
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Zonnebloem Ureterp naar                 

Museumplein in Grootegast  
 
 
Vrijdag 17 februari jl. brachten de gasten van De 
Zonnebloem Ureterp e.o. een bezoekje aan het Museumplein te Grootegast. Tien 
gasten en vier vrijwilligers verzamelden om 13.30 uur bij De Lijte in Ureterp en 
vetrokken vanaf daar naar Grootegast.  
  
In het Museumplein vind je drie musea onder een dak. 
Na het ontvangst met een kopje koffie brachten 
we een bezoekje aan De Museum drukkerij. We 
verbaasden ons over 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. Een heuse drukkerij uit het 
verleden, waar het ambacht werd 
gedemonstreerd. 
 
Hierna gingen we kijken bij het Victory 
museum. Dit museum beeldt de geschiedenis 
uit rondom de bevrijding door de Canadezen 
van Noord-Nederland in 1945 met in het 
bijzonder de bevrijding van de provincie 
Groningen. 
Ondertussen werd het tijd voor een tweede 
kopje koffie met appelgebak. Er werd gezellig 
gekletst over de dingen die de gasten hadden  
gezien en de indrukken die waren op gedaan. 
 
Daarna was het tijd voor het laatste museum Het Legio Museum. We zagen een film 
over de geschiedenis van LEGO en bekeken een collectie van originele modellen. 
Rond 16.30 uur sloten we ons bezoek af en werden de gasten door de vrijwilligers weer 
thuisgebracht. 
 
Het was een geslaagd middagje uit.  
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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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Klaverjassen in de Swingel !!! 
 
Uitslag 2 februari bovenste 5   Uitslag 16 februari bovenste 5 
 
1. René Seefat      4250   1. Anke Posthumus 4806 
2. Adrie Droogh 4025    2. Kees v.d. Lei 3954 
3. Afke Bouma  3851   3. Klaske Visser 3714 
4. Hinke Taekema 3707   4. Aafke Visser 3698  
5. Jan Posthumus 3538   5. Klaasje v.d.Woude 3633 
 
 
Volgende data: 
2    maart 
16  maart 
30  maart 
13  april 
 
De inleg is € 1,50. 
Aanvang 13.30 uur. 
Bij verhindering graag afmelden. 
Jelle Bergsma 
0516 481007 / 06 38601513 
 
 
 

Een fitte ruiter, is een fitte paard 
 

Kom zelf in beweging en word een betere ruiter. Je traint je paard meerdere keren per 
week en besteedt genoeg aandacht aan zijn verzorging. Je wordt helemaal blij van een 
fit paard met voldoende uithoudingsvermogen, dat soepel en sterk is en 
in balans beweegt. Maar hoe vaak train jij jezelf? Hoe vaak ben je gericht 
ruiteroefeningen aan het doen waardoor je fysiek en mentaal sterker wordt? Door in 
beweging te komen maak je het verschil en worden doelen bereikt. Fysieke groei 
betekent ook mentale groei. Deze twee zijn met elkaar verbonden.  
 
Vanaf maandagavond 2 april en donderdagavond 5 april geef ik weer ruitervitaal 
trainingen bij mij thuis. Elke maandag van 18.45 uur tot 19.30 uur en donderdag van 
19.30 uur – 20.15 uur. De nadruk tijdens deze trainingen ligt op je ademhaling, 
uithoudingsvermogen, reactievermogen, flexibiliteit en balans. Oefeningen naast het 
paard hebben effect op je prestaties met je paard.  
 
Meer informatie vind je via ondernemenmetflow.nl. Hier kun je je ook gelijk opgeven. Of 
stuur me een berichtje via contact@ondernemenmetflow.nl of 06 – 30774601. 
 
Groet Anne-lys 
Weinterp 78 
06-30774601 
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Bloeizone Wijnjewoude 
 

In Wijnjewoude hebben we de ambitie om een van de bloeizone dorpen te worden in 
Friesland. Bloeizones verwijzen naar plekken op de wereld die blue zones genoemd 
worden waar mensen gemiddeld genomen een langer gezonder en gelukkiger leven 
leiden dan gemiddeld in de wereld. 
Als geselecteerde bloeizone hebben wij met het schrijven van een plan van aanpak 
formeel subsidie aangevraagd bij de regio ZO Friesland. Het ingediende plan moet 
minimaal bijdragen aan 2 van de 7 bloeizone elementen: Actief Burgerschap, 
Bereikbaar groen, Actief ontspannen, Gezonde mobiliteit, Gezond wonen, Gezonde 
voeding en gezonde financiën. Zoals al eerder gemeld heeft deze subsidie aanvraag 
voor Wijnjewoude € 25.000 opgeleverd. Door deze financiële ondersteuning kunnen we 
onze plannen dit jaar een flinke boost geven. 
 
Het versterken van de samenwerking is een belangrijk bloeizone element. Doordat de 
samenwerkingsgedachte gedragen moet worden door de inwoners, hebben we gekeken 
wat er zoal is in ons dorp waar we bij aan kunnen sluiten.  
Waar zetten we op in: 
1- Periodiek groot Bloeizone overleg organiseren waar verschillende verenigingen en 

inwoners bij aansluiten. 
2- Projecten samen oppakken onder de vlag van Bloeizone. 
Inmiddels heeft er een eerste overleg met verschillende verenigingen en een aantal 
meedenkende inwoners plaatsgevonden. Daar is gesproken over de uitvoering van de 
verschillende plannen en zijn de grote Samenwerkingslijnen uitgezet zoals: 
a- Picknicktafels in speeltuinen om ontmoeting in de buitenlucht te stimuleren tussen 

jong en oud. De picknicktafels worden gemaakt door ondernemer Jelmer van den 
Berg uit eigen dorp. 

b- Samen eten (vrijheidsdinner) i.s.m. Kom Erbij. 
c- Gezonde sportkantines(met ODV zijn hierover afspraken gemaakt) 
d- Routes door de natuur voor wandelen en fietsen met VVV. 
e- Organiseren van een Bloeizone evenement door Margriet Sijtsema, Harmen 

Engelsma, Geert van der Sluis, en Jolien Boelens. 
f- Doarpskeamer concept samen met de Swingel en Kom Erbij (worden binnenkort 

afspraken over gemaakt. 
g- Organiseren van activiteiten voor de jeugd samen met jeugdwerk. 
h- Organiseren van fittesten i.s.m. bloeizone Bakkeveen. 
i- Samenwerking met school de Sinnewizer als het gaat om bewustwording over 

gezondheid en gezond gedrag. Er zijn afspraken gemaakt over uitdelen van fruit op 
school i.s.m. de Buurtsuper. 

j- Ontwikkelen van samenwerking met zorgpartners: huisarts, praktijkondersteuner, 
fysiotherapeut, diëtist.  

Onze missie is om een aantrekkelijk dorp te zijn, waar jong en oud graag wil (blijven) 
wonen en mensen plezierig en gezond oud kunnen worden. 
Om dit te bereiken en te behouden willen we als Bloeizone werkgroep de handen ineen 
slaan met verenigingen en inwonersinitiatieven waarbij de bloeizone gedachte het 
uitgangspunt is.  
 
Heb je een idee, laat het ons weten dan kunnen we samen kijken welke ondersteuning 
we kunnen bieden. pbwijnjewoude@gmail.com 
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Nieuws van de Speeltuinwerkgroep Wijnjewoude 
 
Nu de eerste drie speeltuinen zijn gerealiseerd, richten we ons dit jaar op de speeltuin 
aan de Bremerheide/Loksleane. Eind maart willen we een start maken met het 
boomstammen pad in het bosje naast de speeltuin. Achter de schermen zijn we druk 
bezig met het werven van de laatste fondsen. We hebben voor de andere speeltuinen 
hier en daar nog een klein wensenlijstje zoals beplanting op de Gentiaan, een voelbord 
bij de Noarmansstrjitte en bankjes om op te zitten bij alle vier speeltuinen.  
 
Hulp gezocht!!!!! 
Voor het realiseren van de speeltuin aan de Bremerheide/Loksleane zijn we op zoek 
naar iemand uit de buurt die graag aanspreekpunt wil zijn voor de speeltuin. 
 
Wat houdt dit in? 
• U heeft affiniteit met speeltuinen. (Uw kinderen spelen er ook/ of kleinkinderen/ 

oppaskinderen). 
• We vragen of u 1 of 2 keer per jaar wilt mee-vergaderen in de commissie voor 

speeltuinen. 
• U houdt in de gaten wanneer er iets kapot is of wanneer er klein onderhoud nodig is. 
• U vindt het leuk om 1x per jaar mee te helpen iets te organiseren voor de speeltuin 

(Bijvoorbeeld burendag). 
• Uiteraard krijgt u ondersteuning van onze werkgroep. 

 
Wilt u er meer over weten? Neem dan 
contact op met Rosan Koopstra,  
rosan.koopstra@hotmail.com 
06 41446086 
 

 
 
 

  
 
Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering  
Datum:  maandag 27 maart 2023 
Tijdstip:  20.00 uur 
Locatie:  Mfc de Swingel 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 11 mei 

2022 
3. Jaarverslag 2022 
4. Financieel verslag 

5. Kascommissie 
6.      Activiteiten voor 2023 
7.     Rondvraag 
8. Sluiting.   
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 www.prikkedaem.nl 
Finne 5, 9241 WE Wijnjewoude

06 11 18 20 06
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                              Roefeldei 
 
 
Jaaaaaa, eindelijk komt er weer een Roefeldei, 
dit jaar 2023, vindt hij plaats op woensdagmorgen 
14 juni. 
Roefeldag komt van het Belgische woord 
'roefelen', wat 'snuffelen' of 'ontdekken' betekent.  
 
De Roefeldag was door de pandemie 
een tijdje weg uit het leven van onze 
groep8ers. Maar vanaf nu hopen we dat 
ze weer jaarlijks op deze dag een kijkje 
kunnen nemen in de wereld van 
volwassenen. De ultieme gelegenheid 
om organisaties en bedrijven in hun 
buurt te leren kennen, en te beleven wat 
men nou zoal de hele dag doet. 
Heel veel bedrijven in onze omgeving 
werkten altijd mee aan deze dag en 
hopelijk is dat nog steeds zo. Denkt u 
nu, jaaaa leuk!! We zijn altijd op zoek 
naar nog meer voor de jeugd 

interessante belevingen op het gebied 
van beroepen. 
Bent u zo’n bedrijf en hebt u zin en tijd 
om deze ochtend twee keer 1,5 uur uw 
deuren open te zetten voor een groepje 
van 4 of meer of minder kids, laat het 
dan weten. Zij verdienen een kijkje 
achter uw schermen. 
 
Bovendien zijn we op zoek naar iemand 
die samen met Siebo de komende jaren 
Roefeldag die dag te laten blijven voor 
onze groep8ers. 

 
Graag tot ziens op de Roefeldag, 
Lydia Huisman 0637552518, Joke Jakobs 0638897792, Siebo Groenewold 06-22816275 of 
roefelenwijnjewoude@gmail.com. 

 
 

                Werkgroep Kom erbij 
 

                                 Home is where the heart is. 
                                De kamers van je hart, 

ze kunnen beter onverklaarbaar bewoond zijn, 
dan, onbewoonbaar verklaard. 

 
Taal triggert. 

 
Nationale pannenkoekdag op vrijdag 17 maart 
Laten we van deze dag een opa, oma, pake, beppedag maken. Ga aan de slag met 
pannenkoeken bakken en verwen je grootouders met een warm moment samen 
genieten. 
Wij van Kom erbij trommelen allemaal bakkers en jonge oudere genieters op……De 
Swingel wordt die dag een pannenkoekenpaleis met de kids van groep 1 en 2 van 
Skoalle De Sinnewizer. 
Wil je vast in de stemming komen? Deze link: https://youtu.be/T-5FjrLOfXM, brengt je bij 
het pannenkoeklied en een pannenkoekendans. 
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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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Wil je je huis in de sfeer brengen, koop dan een pannenkoekplant of vraag iemand een 
stekje!! 
 
Duofiets 
Mijn buurman moest verhuizen, hij wist het allemaal niet zo 
goed meer…..gelukkig weet ik waar hij nu woont en laat het 
personeel soms iets weten. Ze vertelden dat ze een Duofiets 
hadden gekocht. Zo geweldig, want mijn buurman geniet nu 
van de kleuren en geuren buiten en van de gezelligheid tijdens 
zo’n ritje. Dat kunt u ook!!  
Pieter Rooks, Griet Meinsma, Joop Miedema en Geert van der 
Veen nemen u graag mee!! Als het weer het toelaat natuurlijk, 
maar de benen kunnen gebruikt worden, hoeft niet…hij is 
elektrisch!! 
Bel of app naar Geert: 06-49010442, als u zin hebt om er eens op uit te gaan en zelf 
fietsen niet meer lukt. 

15 februari, spelletjes met groep 3 van Skoalle De 
Sinnewizer 
Een tijdje Memorie, Huisje boompje beestje of UNO…..als je 
achter het scherm ingedeeld  was, Kegelen, Jeus de boule of 
Sjoelen….een poosje limonade, koffie thee en cake of Smoeltjes 
en gesprekjes, daarna van voor of achter Swingelscherm 
wisselen. Wat een waardevol uurtje op die woensdagochtend! 
Schoolwaarts met een kleurplaat en herinnering aan een anders 
dan anders doordeweekse schooldag, huiswaarts met een 
verhaal. 

 
20 februari, koffieochtend met deel 2 WADfilm 
We hebben ons weer kunnen verwonderen over welke prachtige natuur ons 
Kikkerlandje biedt, Shappoo voor de makers. 
 
Vooruitblik koffieochtenden 
20 maart, ludieke modeshow, spelletjes en vooral gezelligheid, 17 april PAASLUNCH 
van 11.30 tot 13.30 uur. 
 
 

Met 8 miljard wereldburgers zou niemand toch eenzaam moeten zijn? 
Loesje 

 
Nuttige informatie voor de koffieochtenden 
Iedereen (jonger en wat ouder) is welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur en voor vragen of 
ideeën kun je altijd bellen met Alie, 0516-481307 of Jelle, 06-38601513 
Denk je aan de financiële bijdrage van € 3,-  Bovendien geldt altijd, ben je slecht ter 
been en wil je wel graag komen, we halen je en brengen je weer thuis! Gewoon bellen! 
Onderweg treffen we je graag, voor een praatje of misschien een liedje? En….vertel het 
door! 
 
Werkgroep Kom erbij. 
  



30

d.  molenmaker
timmer- en  onderhoudsbedrijf

Wijnjewoude 06 25 40 00 36
www.durktimmerwurk.nl

0516 745 020

Acupunctuur en of Voedingsadviezen.

U kunt bij mij met klachten terecht zoals:
Acute / chronische pijnklachten, rugpijn, 
slaapproblemen, hooikoorts, huidklachten, 
darmklachten en bedplassen voor kinderen, stress 
of burn-out, menstruatieklachten, PCOS, 
overgangsklachten, vermoeidheid en nog veel meer.

Rosita Haisma-Groen Behandel adres: Biskopsreed 7, 9241WR Wijnjewoude

 



31

Kom erbij. 
Dit zijn wij ook. 

 
Op deze plek zul je soms iets vinden, misschien vaker niet? 
 
25 jaar geleden kozen wij voor Wijnjewoude, Buurtschap Klein Groningen was een 
prachtig vervolg op ons leven in Boyl op de grens van Friesland en Drenthe en ver weg 
van buren. Mijn vader zag haken en ogen in verband met De Weg en De Fabriek, nu 
komt er misschien een mestvergister in onze achtertuin. Het was en is een prachtig huis 
op een bijzondere plek waar we heel wat herinneringen hebben gemaakt en met ons 
familieleden die hier genoten als wij elders waren. Dichtbij het openbaar vervoer naar 
voortgezette en hogere scholen, zodat de jeugd kon gaan en staan waar ze wilden, om 
daarna weer thuis te komen. Op allerlei manieren hebben we ons proberen in te zetten 
in het dorp en daardoor mooie mensen leren kennen en veel geleerd. 
 
In deze 25 jaar heeft Wijnjewoude in mijn beleving een switch gemaakt naar 
SamenWijnjewoude, prachtig gewoon, want er was best wel een grote lege ruimte 
tussen de verschillende denkwijzen? Helemaal samenkomen hoeft niet, maar er is een 
stap genomen. Samen met onze kerken aan één tafel zitten, heeft mij diep 
geëmotioneerd, uiteindelijk zijn we toch allemaal mensen met hoop? 
 
De komende tijd gaat SamenWijnjewoude de Bloeizône beleven, we blijven het volgen. 
Ilse Nico en Vroni hebben hun plekje gevonden, iets verder maar dichtbij, wij gaan ook 
niet ver. 
 
Lydia 
 

Longa 
 
De selectie turnsters van LONGA hebben de 1e plaatsingswedstrijden geturnd in januari 
en februari. Onder leiding van Rein Hoekstra en Lara Valkman werden de turnsters 
voorbereid op deze wedstrijden. 
 
Froukje v.d. Zee beet het spits af en wist na een zeer stabiele wedstrijd het zilver in de 
wacht te slepen bij de senioren G. Marrit Elsinga zou samen met Rixt Heida hun 
oefeningen tonen bij de jeugd H maar helaas was Rixt ziek en kon niet deelnemen. 
Marrit wist vooral op balk en sprong punten te scoren en hiermee ook het zilver te 
bemachtigen. 
Lotte Nieveen en Esmee Balm turnen in supplement E, Lotte bij de junioren en Esmee 
bij de jeugd. Beide dames kampen met een nare blessure, Lotte kon hierdoor niet voluit 
turnen maar miste nipt het podium, ze werd heel knap 4e. Esmee had ruzie met de brug 
waardoor ze kelderde in het klassement. Nog wel een mooie top 10 positie voor haar. 
 
De middenbouw turnsters turnen in team verband, Dagmar van Hees komt uit in niveau 
5. Zij vormde een team met turnsters van SSS Grou, ze hadden het vooral heel gezellig 
samen. Voor het team was de tegenstand te sterk, individueel turnde Dagmar zich naar 
de 4e positie. 
In niveau 7 hebben we een compleet LONGA team. Jasmijn, Rishaina, Tara en Tamar 
kwamen in actie. Helaas was Safira geblesseerd en kon niet deelnemen. Deze meiden 
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turnden vooral op brug en vloer heel sterk maar lieten op balk punten liggen. Deze 
wedstrijd was verdeeld over 3 rondes. De meisjes turnden in ronde 1 en wisten de 1e 
positie te bemachtigen. Na ronde 2 bleek dit nog steeds zo te zijn dus na ronde 3 was er 
veel spanning. Geen van de andere 9 teams wist de score te verbeteren en dus bleven 
de meiden 1e. 
Individueel blonken vooral Jasmijn en Tara uit, zij bezetten plaats 1 en 2. 
 
In maart turnen al deze turnsters hun 2e plaatsingswedstrijd en weten we welke meiden 
zich klaar mogen maken voor de Friese Kampioenschappen 
 

Volkstuinencomplex Boerestreek 
 

In onze kookboekenkast staan ongeveer dertig kookboeken. De oudste kreeg ik van 
chef-kok Beekman. Een, in mijn ogen, topkok met kennis van koken, maar vooral ook in 
het omgaan met mensen. Het meest gebruikte boek ligt uiteraard bovenaan. Eigenlijk is 
het een schrift met diverse recepten uit onze familie. Dat hij veel gebruikt wordt, is te 
zien aan de vette pagina’s en de verbrande hoeken van de bladzijden. Het recept komt 
van mijn moeder en is direct zichtbaar, omdat het schrift hier opengeslagen is 
opgeruimd. Het is Indonesisch en wij noemen het visschotel OEI. 
 
Het recept is voor vier personen bedoeld. 
 
200 gram rijst (b.v. Surinaamse rijst)  
400 gram kabeljauw 
2 uien 
4 preien  
Bakje champignons 
4 eetlepels ketchup 
3 eetlepels ketjap 
Potje zure room 
Peper en zout  
 
Kook de rijst gaar. Ui en prei fruiten. Champignons mee fruiten.  
Toevoegen kruiden, zout, ketjap, ketchup, zure room. Eventjes laten pruttelen, rijst 
toevoegen en als laatste de vis erdoor. Nog eventjes, tot de vis gaar is, door laten 
sudderen.  
             
Siebo 

 
Longfonds 

 
In mei wordt in Wijnjewoude weer de Longfonds collecteweek gehouden. Ik ben op zoek 
naar personen die ons collecteteam willen komen versterken. Het gaat om 1,5 tot 2 uur 
op pad met de collectebus. 
 
Douwe de Ruiter 
Welfingstrjitte 
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Dorpsagenda 
 
 
Maart 
2  Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur 
11  Bierproeverij in de Swingel, 20.00 uur 
12  Spirituele beurs in de Swingel, 11.00 uur 
16  Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur 
17  Kom erbij Pannenkoek dag 
17  Klaverjassen in de ODV kantine, 20.00 uur 
20  Koffieochtend Kom erbij: ludieke modeshow 
21  Ledenvergadering Plaatselijk Belang, inloop om 19.30 uur 
21  Spelletjes van Werkgroep Kom erbij 
25  Filmhuis in de Swingel, 20.00 uur 
27  Ledenvergadering VVV, 20.00 uur in de Swingel 
28  Zonnebloem diner vanaf 17.30 uur in MFC de Wier 
30  Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur 
31  Fietsfeest Meinsma Fietsen (en ook 1 april) 
 
April 
1  Fietsfeest Meinsma Fietsen 
5  Rommelmarkt, 14.00 – 17.00 uur 
7  Klaverjassen in de ODV kantine, 20.00 uur 
13  Klaverjassen in de Swingel, 13,30 uur 
17  Ledenvergadering EDD Wijnjewoude 
17  Kom erbij paaslunch van 11.30 - 13.30 uur 
26  Zonnebloem autotochtje 
 
 

Bierproeverij in de Swingel 
 

11 maart 2023 
 20.00 uur 

Thema: Bier út Grunn 
€17,50 p.p. (betalen kan contant of met QRcode) 

Opgeven kan via bierproeverijww@gmail.com 
Of bellen naar B. Hof: 0516-481159 

 
 

Spirituele beurs in de Swingel 
 
 
Zondag 12 maart van 11.00 – 17.00 uur. 
Entree gratis 
Zie www.medium-henny-bouma.nl 
Tel: 06-12215790 
Wilt  u zich nog aanmelden als standhouder? Neem dan contact op met Jolien Boelens. 
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Kerkdiensten 

 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
 
Maart 

5 9.30 uur  Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, 3e lijdenszondag 
 13.45 uur Duurswoude Ds. F. Pierik, Drachten 

9 19.30 uur Duurswoude Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd, Biddag voor gewas en 
arbeid 

 12 9.30 uur Duurswoude Ds. G. Otter, Damwâld, 4e lijdenszondag 
 13.45 uur Duurswoude Ds. N.F.L. de Leeuw, Oude Pekela 

19 9.30 uur Weinterp Prof. dr. E. van ’t Slot, Zwolle, 5e lijdenszondag 
 13.45 uur Weinterp Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd,  

26 9.30 uur Duurswoude Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Assen, 6e lijdenszondag 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. W. Feddema , Wâlterswâld 

 
 April 

2 9.30 uur Duurswoude Dhr. L.J.Blees, Dorkwerd, Palmzondag, Voorb. HA 
    13.45 uur Duurswoude Ds. G. van den Berg, Onstwedde 

  
 
 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
Maart 
5 9:30 uur Ds. H. Engelsma  
8 19.30 uur Da. J.J. Douma- v.d Molen, 

Leek 
Biddag voor gewas en arbeid 

12 11.00 uur Mw. F. Wesseling, De Tike  
19 8:30 uur Da. I. de Rouwe, Leeuwarden  
26                9.30 uur       Ds. H. Engelsma  
    

 
April 
2 9:30 uur Da. H. de Kok- Mellema, 

Wilsum 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
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Doktersdiensten 

 
 
 
Algemeen 
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 
Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude                                                                                                                              
Tel.nr.: 0516 – 481 250  Spoed: 0516 – 480 808 
 
 
Openingstijden   07:30 – 17:00 uur 
07.30 – 08.00 uur:                             laboratorium (bloedprikken) 
08.00 – 10.15 uur:                             spreekuur huisarts 
10.15 – 11.15 uur:                             werkoverleg en koffiepauze     
11.15 – 12.30 uur:                             visites huisarts en verpleegkundig spreekuur 
12.30 – 13.15 uur:                             lunchpauze 
13.00 – 16.00 uur:                             spreekuur huisarts en verpleegkundig spreekuur 
 
Spreekuur Hemrik (de Bining) 
Donderdag    08:30 – 10:15 uur 
 
Avondspreekuur (op afspraak) 
Maandag    18:00 – 20.00 uur  
Tevens verpleegkundig spreekuur op afspraak 
 
Wrattenspreekuur   op afspraak 
 
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en wachttijden aan de balie of telefoon te 
voorkomen, willen wij u dringend vragen om voor de volgende diensten te bellen op de 
aangegeven tijden: 
▪ Het maken van afspraken: 08.00 – 10.00 uur 
▪ Het opvragen van labuitslagen: 14.00 – 15.00 uur 
▪ Ophalen van medicatie:  16.00 – 17.00 uur 
 
Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl  
Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie 
en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met onze assistentes. 
 
Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: 
Dokterswacht Friesland: telefoonnummer 0900 – 112 7 112 
De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. 



IInn--  eenn  vveerrkkoooopp  aallllee  mmeerrkkeenn  aauuttoo''ss,,  mmaacchhiinneess  eenn  kkllaassssiieekkeerrss

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

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

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

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

HM Haarmode Wijnjewoude

Een afspraak maken doet u telefonische:

0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Openingstijden:

    Ma.   13:00 – 17:30

    Di.    8:30 – 12:00 13:00 – 17:30

    Wo.     13:00 – 20:00

    Do.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Vr.    8:30 – 12:00 13:00 - 17:30

    Za.      Gesloten

Pedicure- en manuele praktijk

Alma van der Meulen

Medisch pedicure
Manuele therapie
Voetreflexologie
Ook bij u thuis

Behandeling volgens afspraak
0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36
9241 GL  Wijnjewoude

Kinderen/jongeren met een beperking!!

- tijdelijk verblijf

- logeerhuis

- dagopvang

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

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

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

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

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

Op werkdagen open  
van 8:30 uur tot 12:00 uur 
van 13:00 tot 17:00 uur
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