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Van de redactie Een praatje bij het 
plaatje

" Zou in 2008 het startschot vallen 
voor het verkeersveiliger maken 

van de N381?". 

Opening 
bedrijventerrein.

Nu het eerste bedrijf zo goed als klaar is 
vinden wij het als ondernemersvereniging 
Hemrik-Wijnjewoude tijd om het bedrij-
venterrein feestelijk te openen.

Op vrijdag 1 februari om 16.30 uur zal 
het “bedrijventerrein Tolleane” officieel  
worden geopend.

 U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Namens de ondernemersvereniging 
Hemrik-Wijnjewoude,

Frans Pool.
 

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 
2 februari 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 via email 
deban@wijnjewoude.net 
Dit kan tot zaterdag 26 januari 18.00 
uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op 
donderdag 24 januari  binnen zijn bij 
Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 
10. Te laat binnen gekomen kopij kun-
nen wij helaas niet meer plaatsen.
Klachten over de bezorging kunt u mel-
den bij: Annie Posthumus tel. 481381

Voor vragen en of inlichtingen over 
advertenties kunt u terecht bij 

K. Greidanus

In een mooie appel 
vind je ook wel eens een worm.

Een goede start met een grote verscheidenheid aan activiteiten in dit eerste nummer 
van de Bân.  Als redactie zijn we blij dat ons dorp zoveel talenten herbergt. Met elkaar 
kunnen we zo onze maandelijkse dorpskrant op een aantrekkelijke manier van inhoudt 
voorzien. 

Wij wensen eenieder veel leesplezier en een voorspoedig 2008

De redactie.



Klein Groningen.

Een tijdje geleden vierde de buurtvereniging Klein Groningen haar 25 jarig bestaan en 
naar aanleiding daarvan een paar keer de vraag van, weet je ook iets over het ontstaan 
en de naam van de buurtschap. De buurtvereniging herdacht haar 25 jarig jubileum 
maar de buurtschap is al veel ouder. Ongetwijfeld zullen er wel ergens historische gege-
vens te vinden zijn met behulp van diverse website's zoals Tresoar of iets dergelijks. 
Echt werk voor een liefhebber onderzoeker met geduld en perfectie instelling.
Dit is meer een oppervlakkig belevingsverhaaltje.

Klein Groningen is een duidelijke aanwijs-
bare plek op de kaart. Bij de vraag van 
een Hollander waar kom je vandaan met 
als antwoord Wijnjewoude, is steevast de 
volgende vraag, waar ligt dat? Op een 
kaartje van Nederland zoek je de Opster-
landse compagnonsvaart met de scherpe 
bocht daarin naar het zuiden, de wijsving-
ertop erop, dat is Klein Groningen en daar 
ligt Wijnjewoude.
Wie weet wilden de Batavieren er ooit de 
stad Groningen stichten maar toen dit 
niets werd is Klein Groningen blijven hang-
en. Het zou een verklaring voor de naam 
zijn maar de kans daarop is vrijwel nihil.

Het ligt meer voor de hand dat de naam 
zijn oorsprong min of meer te maken heeft 
met het stichten van de Coöperatieve 
Zuivelfabriek “de Vooruitgang” in de 
beginjaren van 1900. De komst van een 
zuivelfabriek betekende veel activiteit in 

aan en afvoer van producten en trok 
tevens nevenactiviteiten aan die met de 
fabriek te maken hadden zoals een kuipe-
rij.  Het zal geen toeval zijn dat bijna alle 
zuivelfabrieken die rondom die tijd veel-
vuldig op het platteland verrezen aan be-
vaarbaar water werden gevestigd. De 
bocht in de vaart was niet alleen voor de 
zuivelfabriek een strategische plek maar 
ook de grondstoffen van brandstofhandel 
Riemer Veldkamp kwam daar aan. De 
goederenwisseling voor beurtschipper 
Houtsma zorgde voor de nodige drukte. 
Daar kwam nog bij dat de CAV (Coöpe-
ratieve Aan en Verkoopvereniging Wijnje-
terp-Duurswoude) ontstond en de activi-
teiten van het al bestaande fouragebedrijf 
Ale Buursma flink uitbreidde. Ook het 
belang dat de arme zandgronden vrucht-
baar werd gemaakt zorgde voor flink wat 
actie. Eerst was terpaarde van de klei het 
middel daarvoor dat per scheepsvracht 



werd aangevoerd. Later lag er nogal eens 
een schip met, in de volksmond ge-
naamd, stratendrek (compost) voor de 
wal. Dit vruchtbare goedje maakte gelei-
delijk plaats voor allerhande soorten 
kunstmest dat ook per schip aan kwam. 

Het laat zich raden dat het destijds van 's 
morgens vroeg tot 's avonds laat een druk-
te van belang was daar aan de vaart om 
de schepen te lossen en de spullen op de 
plek van bestemming te brengen, of tijde-
lijk op te slaan in een pakhuis. 
Het lijkt aannemelijk dat de bewoners van 
de buurtschap destijds deze bedrijvigheid 
op betrekkelijk kleine schaal, vergeleken 
met de veel grotere bedrijvigheid in de 
dichtstbijzijnde tot de verbeelding spre-
kende grote stad Groningen. Zo kan de 
naam Klein Groningen geleidelijk aan 
wel eens zijn ontstaan en ingeburgerd. 
Daarbij zou kunnen dat schippers die hier 
veelvuldig kwamen, maar hun thuishaven 
in de stad Groningen hadden, hier iets uit 
hun omgeving herkenden aan sfeer en 
vertier. Een beetje heimwee met een nos-
talgisch tintje en ziedaar, het is net 
Groningen in het Klein. Lutje Grunengn.

De ook wel eens genoemde link, dat de 
naam zijn oorsprong ontleende aan het 
veevervoer uit deze contreien per schip 
naar de Groninger veemarkt lijkt me niet 
zo voor de hand liggend. Een zo lange 
vaaromweg duurde veel te lang voor 
levende have. Waar wel weer een nauw 
verband met Groningen Stad kan worden 
gevonden is de eerder genoemde vrucht-
bare  “Stratendrek”. Dit kwam voorname-
lijk daar vandaan. Het straatveegsel werd 
vermengd met de keutels van de stadse 
goegemeente in een schip gekieperd en 
vervolgens over de  waterwegen  ver-
voerd naar hier. De boeren brachten het 
door hen zeer gewilde sappige goedje 
alhoewel soms met een pittig ruikend 
geurtje, maar dat namen ze op de koop 
toe, direct vanuit het schip op hun landerij-
en. Men kan zich toch ook niet voorstellen 
dat dit in verband staat met de naam Klein 
Groningen, want dan zou het een naam 
met een luchtje zijn. En dat moet je toch 
niet willen voor zo'n mooie historische 
Buurtschap.

                                                                                                
Durk. 



Willedei Wynjewâld

De St. 'Willedei Wynjewâld' wenst een Voorspoedig en Gelukkig 2008 aan:

nDe 'SPONSORS' van de Willedei
nDe adverteerders 
nDe deelnemende bedrijven.
nDrukkerij Pool (www.drukkerijpool.nl) 
nGalerie De Wouden
nKlaas de Vries landbouwminiaturen 

(www.landbouw-miniatuur.nl) 
n1 Dags Kruideniers Museum 
nRABO bank
nPronamic
nAlma v.d. Meulen pedicure
nRijdende kapsalon 'Anna'
nIt Fryske Gea (www.itfryskegea.nl) 
nPlaatselijk Belang
nSpeel-o-theek Hakkepuf
nPeuterspeelzaal 'De Telle'
nSt. Buitenleven
nDe palingrokers
nDe oldtimer eigenaren
nDe deelnemende verenigingen
nDorkas
nWAW en Freerk de Printsjeknipper
nJan de Vries (Pipowagen)
nDeelnemers van de Kindervrijmarkt
nDe Troebadoers
nFoeke van Bruggen
nElvis Presley' (www.sixtieslive.nl) 
nFokke Miedema
nGurbe Douwstra 

(www.gurbedouwstra.nl) 
nThe Frisian Harmonizers 

(www.thefrisianharmonizers.nl)
nGerbrich van Dekken  
nGrote Beer

nHealers
nJan Kuipers Alma
nPierewaayer (www.pierewaayer.nl)  
nSoundcheck
nSynergus
nWillewurk
nEuphonia 
nGereformeerde Kerk
nDe Afrikaanse trommelaars 'Ka-dung'
nDe gymnasten van Longa
nDe met vuur spelende Jongleurs 

'SkyDeskive'
n3 Dubbel Op (www.3dubbelop.tk) 
nDe (dorps)artiesten
nDe 'Clowns' Bogus (www.clownbogus.nl) 
nHenk Bijlsma 
nAct zonder Clu
nTwilight
nNostalgie (mini draaiorgels)
nDrumband Eensgezindheid 

(www.drumbandeensgezindheidhemrik.n
l) 

nDe Swalkers
nTheatergroep NizNo 
nDe vrijwillige medewerker(sters).
nVan der Lei Transport
nDe ballonvouwers
nDe schminckers
nMichelle Hamstra fotografie. 

(www.michellehamstra.nl)  
nDe medewerker(sters) van 'De Swingel'
nDe EHBO-ers
nCnossen geluidstechniek en 

medewerkers.
nHet Willedei publiek.
nEn een ieder die dit leest!     

In 2008 ook mee doen op ons 1e lustrumfestival ? Meldt u nu alvast (weer) 
aan!  www.wijnjewoude.net/willedei

Oant sjen op saterdei 6 Sept. 2008!



Bedrijfspresentatie.

Na een bedrijfsvoering van 13 jaar vanuit Wijnjewoude, vinden wij het plezierig ons 
eens via deze weg te kunnen voorstellen.
De systemen die wij leveren en installeren zijn; Bedrijfstelefooninstallaties, Inbraak en 
Brandsignaleringssystemen, Telefonie/Data Netwerken, Camerabewakingssystemen 
(CCTV) Muziek/Omroepsystemen, Audio/ Video deurintercomsystemen  Het zijn alle-
maal zwakstroomsystemen die op maat worden gemaakt voor een bedrijf, organisatie 
of particulier.

Geschiedenis:
Ons bedrijf is in 1981 opgericht door mijn 
vader Marius Th. Schuurman, en was 
toentertijd gevestigd in Leiden. In 1988 
kwam ik bij mijn vader in de zaak werken. 
Mijn vader was voordat hij voor zichzelf 
begon telecommunicatietechnicus.
Ook zijn vader, mijn opa werkte jaren lang 
als telefoonmonteur voor de PTT. Je kunt 
dus best stellen dat alles wat met tele-
communicatie te maken heeft bij ons "in 
de genen" zit. Logisch dat na oprichting 
het projecteren en implementeren van 
telefoonsystemen onze “'core business" 
werd,  later zijn hier de andere systemen 
bij gekomen.
Vanaf het begin tot op de dag van van-
daag is het een echt familiebedrijf. In 1988 
kwam ik bij mijn vader in de zaak werken. 
Het "handelen" was in die jaren mijn pas-
sie en door het constant plegen van 
acquisitie werd toen een belangrijke basis 
gelegd voor de onderneming die wij anno 
2008 voeren.  Ik verkocht de systemen 
mijn broer deed het administratieve werk, 
mijn moeder deed de financiële admini-
stratie en mijn vader installeerde de sys-
temen samen met een medewerker.
Naarmate de cliënten kring groeide werd 
mede door mond op mond reclame de 
actieve verkoop steeds minder noodza-
kelijk.  Ik ging daarom steeds meer onder-
houd en installatiewerk doen waardoor ik 
momenteel 20 jaar ervaring heb in alles 
wat er bij onze bedrijfsvoering komt kij-
ken. In 1995 trouwde ik met Katja en koch-
ten wij ons huis aan de Russchenreed 
nummer 17, van waaruit wij tevens ons 

bedrijf gingen voeren. Sinds 2003 heb ik 
de onderneming overgenomen en is mijn 
vader met pensioen gegaan. Gelukkig sta 
ik ook nu niet alleen voor alle dagelijkse 
werkzaamheden. Mijn vrouw Katja ver-
zorgt de hele financiële administratie. 
Zwager Dennis de Bruin assisteert bij de 
installatie en onderhoudswerkzaamhe-
den, hij is sinds september 2006 de gele-
deren komen versterken. Dennis heeft 
zijn sporen eveneens verdiend in de tele-
communicatie branche. Voor UPC werkte 
hij voornamelijk in de aanleg van telefoon-
systemen. Voor Tele2 bediende hij jaren 
lang de zakelijke markt door het oplossen 
van telefonie storingen.
Wat betreft de bedrijfsopzet en werkwijze 
is er in al die jaren maar weinig veranderd, 
des te meer is er veranderd in alle boven-
genoemde vakgebieden. De ontwikkelin-
gen volgens zich in een steeds sneller 
tempo op. Het is belangrijk om goed op 
deze ontwikkelingen in te spelen. 
Per vakgebied kiezen wij daarom voor 
één A-merk. Voor de telefonie is dat Pana-
sonic, voor de inbraakbeveiliging Texe-
com, voor de brandbeveiliging GE Secu-
rity, voor de camerabewaking Everfocus. 
Door voortdurende bijscholing vanuit de 
fabrikant/importeur zijn alle ontwikkeling-
en op de voet te volgen en zijn we instaat 
altijd de nieuwste ontwikkelingen te leve-
ren en installeren.



dig  voor brandbeveiligingen en kunnen in 
samenwerking met het branddetectiebe-
drijf het volledige wettelijke traject verzor-
gen dat nodig is om een gebruikersver-
gunning te verkrijgen en te behouden. 
Maar ook woonhuizen waarvan vele met 
rieten kap worden door ons beveiligd 
tegen brand, vaak weer in combinatie met 
inbraakbeveiliging. 

Telefonie/Data netwerken.:
Telefoons, Faxen, Computers en Printers 
werken allemaal op hetzelfde netwerk, 
logisch dat een dergelijk netwerk de basis 
vormt van onze systemen. Aangezien de 
internetverbindingen ook over een derge-
lijk netwerk worden gerealiseerd en inter-
net steeds meer faciliteiten levert zoals 
televisie kijken, radioverbindingen etc. 
etc., leveren wij deze netwerken in toene-
mende mate ook in mini formaat in  woon-
huizen, waarbij de data aansluitingen niet 
meer zijn beperkt tot de werkkamer maar 
ook worden gerealiseerd in de woon-
kamer en kinderkamers. Net als bij de tele-
fonie verzorgen wij ook de ADSL aan-
vraag bij diverse providers.

CCTV
Camerabeveiliging is een ambacht dat 
sterk in opmars komt, de beelden zijn 
direct lokaal te bekijken maar worden ook 
op harddisk opgenomen, bovendien zijn 
de beelden via Internet via een beveiligde 
omgeving te bekijken. Zo kunt u de zaken 
waar u ook maar ter wereld bent in de 
gaten houden. Vaak vormt het een aan-
vulling op het inbraaksignaleringssys-
teem.

Mocht u meer willen weten omtrent de sys-
temen die wij leveren, kijk dan eens op 
onze internetsite www.tsntelecom.nl of 
www.securitydesk.nl of bel eens op voor 
een advies op maat.

Tot ziens Marcel M.W. Schuurman en 
Dennis J. de Bruin.

Telefonie:
Wat betreft de bedrijfstelefonie vervangen 
wij veel bestaande telefooncentrales, vrij-
wel alle telefooncentrales worden gele-
verd met een automatische telefoniste, 
die de beller via een keuze menu doorver-
wijst naar een bepaalde persoon of afde-
ling binnen of buiten het bedrijf en assis-
teert in telefonische piekuren.
Sterk hebben wij ons gemaakt in het 
bedienen van medische beroepen zoals 
huisartsenpraktijken en posten, verlosun-
digenpraktijken, fysiotherapiepraktijken. 
De wensen op het gebied van de telefonie 
zijn bij dit soort beroepen specifiek en heel 
anders dan in het bedrijfsleven. Het be-
denken en programmeren van de telefoni-
sche schakelingen voor deze beroepen 
zijn keer op keer een uitdaging en gewoon 
leuk om te doen. Maar ook voor een huis-
telefoonsysteem met deur (audio/video) 
telefoon kunt u bij ons terecht.

Inbraaksignalering:
Het beveiligen van uw bedrijf, woonhuis of 
2e huis in binnen of buitenland is één van 
onze ambachten. In een samenleving 
waarbij criminaliteit zich met name richt 
tegen kwetsbare groepen, richten wij ons 
op het beveiligen van deze groepen.
Belangrijke doelgroep hierbij zijn voor ons 
de 50 plussers. Wij hebben speciale be-
veiligingspakketten die gemakkelijk zijn te 
bedienen en niet alleen een inbraak sig-
naleren maar ook een brand signaleren 
en zorgen voor persoonlijke veiligheid 
waarbij in een paniek situatie, ontstaan 
door "enige" oorzaak hulp kan worden in-
geschakeld. Ook de audio/video deurin-
tercomsystemen passen uitstekend bij 
deze doelgroep.

Brandsignalering:
Voor het verkrijgen van een bedrijfsbouw-
vergunning worden tegenwoordig door de 
gemeenten ook elektronische maatrege-
len vereist. Dit is tot nu toe het laatste 
ambacht dat wij aan onze lijst hebben kun-
nen toevoegen. Wij zijn installatie deskun-



Het bestuur van Ahero Friends kan alle 
donateurs verzekeren dat 97% van de in 
Nederland verzamelde financiën aan de 
projecten in Kenia ten goede komt. De 
bestuursleden betalen in Nederland zelf 
de porto- reis- en vergaderkosten. Reis- 
en verblijfkosten voor de projectevaluatie 
in Kenia worden ook door de bestuursle-
den zelf betaald om te voorkomen dat er 
geld aan de strijkstok blijft hangen. De kos-
ten die in Nederland gemaakt worden, zijn 
de bankkosten om geld naar de bankre-
kening in Kenia over te maken, het lid-
maatschap van de Kamer van Koop-
handel en de kosten voor de links die 
voortkomen uit de website.
Medewerkers en vrijwilligers in Kenia krij-
gen wel reis-, vergader- en telefoonkos-
ten vergoed omdat hun financiële situatie 
zo krap is, dat het niet eerlijk is hierin een 
eigen bijdrage van hen te verwachten.
Ahero Friends heeft 8 gezondheidswer-
kers in dienst die voorlichting geven ter 
preventie van HIV/Aids. Langzamerhand 
treedt er een wijziging op in dit voorlich-
tingsprogramma. Lag eerst vooral het 
accent op bewustwording en gedragsve-
randering in het kader van HIV/Aids, nu 
wordt veel aandacht geschonken aan de 
omgang met HIV/Aids patiënten en aan 
aanstaande moeders met HIV/Aids. 
Aanstaande moeders worden gestimu-
leerd zich te laten testen tijdens hun 
zwangerschap om met behulp van medi-
catie overdracht van het virus op het kind 
te voorkomen. Door het gebruik van medi-
catie blijven HIV/Aids patiënten langer 
leven. Door middel van counseling wordt 
hen ondersteuning geboden om met de 
besmetting om te gaan. Veel charitatieve 
organisaties richten hiervoor centra op. Er 
is een goede samenwerking tussen de 
gezondheidswerkers van Ahero Friends 

Zicht op een betere toekomst deel 2

In de vorige Bân stond het eerste deel projectevaluatie van de projecten in Kenia die 
door Ahero Friends worden gefinancierd. Hier volgt het tweede deel.

en de medewerkers van het ministerie 
van gezondheid en de andere charitatie-
ve organisaties. 
De activiteiten van de vrouwengroepen 
laten nog enigszins te wensen over. De 
wil is zeker aanwezig en een aantal pro-
jecten zijn succesvol. In sommige geval-
len zijn invloeden van buitenaf zo groot 
dat het moeilijk is om vooruitgang te boe-
ken. Bijvoorbeeld bij de maïsmolen van 
de vrouwen-groep in Ahero. Er was winst 
gemaakt. Er stond een aardig bedrag op 
de bankrekening waarmee nieuwe plan-
nen gefinancierd zouden worden. Totdat 
ook hun gebouw verplaatst moest worden 
omdat het te dicht bij de weg stond. Het 
gebouwtje met de molen is inmiddels ver-
plaatst en werkt weer, maar de re-serve 
op de bankrekening is erg geslonken. In 
Masogo staan al een paar maïs-molens, 
dus nog meer van hetzelfde is geen goed 
plan. De vrouwencoördinator gaat met de 
leden van de vrouwengroepen een plan 
opstellen om een zonnebloempers aan te 
schaffen. Zonnebloemen kunnen goed 
verbouwd worden in dit gebied. Als er vol-

doende aanbod is, kan olie voor de ver-
koop geproduceerd worden. Het is de 
bedoeling dat deze vrouwengroep een 
zonnebloempers van Ahero Friends krijgt.
Ook de impact van HIV/Aids op het orga-
niserend vermogen van vrouwen moet 
uiteraard niet onderschat worden. 
In Aalsmeer is een kindermuseum van 
waaruit reizende tentoonstellingen door 
geheel Nederland georganiseerd worden 
om kinderen in Nederland met behulp van 
tekeningen gemaakt door kinderen uit 
andere landen, kennis te laten nemen van 
andere culturen.  Voor dit kindermuseum 
werd tekenmateriaal uit Nederland mee-
genomen. Dit werd op twee scholen in 



Kenia uitgedeeld met de vraag hierop een 
tekening te maken over water in het dage-
lijkse leven. Deze tekeningen werden 
gemaakt door de leerlingen van Nyamar-
undu, een klein dorp aan het Victoria-meer.  
Een ander onderwerp was 'eten'. Dit onder-
werp werd door kinderen uit Kasuna op kar-
tonnen bordjes weergegeven. De resulta-
ten waren verrassend. In Nyamarundu 
werd het materiaal niet alleen gebruikt voor 
de tekeningen. De uitgereikte vingerverf 
kwam uitstekend van pas bij de voordrach-
ten die tijdens ons bezoek werden opge-
voerd.
Kenia kent geen officiële leerplicht. Voor de 
primary school (basisschool) hoeft geen 

schoolgeld betaald te worden.
De primary school heeft 8 leerjaren. Een 
leerjaar loopt van januari tot december. 
De primary school wordt afgesloten met 
een landelijk examen. De regering zorgt 
sinds 2003 voor de boeken en de schrif-
ten De salarissen van de onderwijzers 
werden al betaald door de regering. Er is 
echter te weinig geld om alle salarissen te 
betalen. Hierdoor hebben veel scholen 
een tekort aan onderwijzers, terwijl er veel 
jonge onderwijzers werkeloos zijn. Veelal 
nemen ouders dan ook het initiatief om 
een werkeloze onderwijzer tegen een 
zeer laag bedrag aan te stellen, om dit 
tekort te beperken.
Daarnaast hebben de ouders de verplich-
ting om te zorgen voor de gebouwen, de 
schoolbanken en de toiletten. Een ge-
bouw bestaat uit de benodigde klasloka-
len en een kantoor. Een gemeenschaps-
ruimte en/of een gymzaal hebben de pri-
mary schools in het werkgebied niet. 
Daarnaast zijn er weinig scholen die een 
waterput hebben. Kinderen moeten dus 
water van thuis meenemen. Maar thuis is 
ook vaak geen water. Dus dat betekent 
dorst hebben, terwijl de zon vaak hoog 
aan de hemel staat en de temperatuur 
rond de 35º schommelt.
Met weinig geld kan veel gedaan worden. 
Een schoolbank kost bijvoorbeeld 
€ 12,50. Drie leerlingen van de boven-

bouw of 4 leerlingen van de onderbouw 
kunnen dan weer onderwijs volgen vanuit 
een schoolbank in plaats van zittend op 
de grond. Voordat de banken op de 
school afgeleverd worden, zorgen de 
ouders dat de vloeren van de klaslokalen 
netjes geëgaliseerd zijn.
Een dak voor 2 klaslokalen kost € 1.100,-. 
De ouders zorgen eerst voor de construc-
tie van de muren en daarna stuurt Ahero 
Friends geld voor het dak. Dankzij een 
genereuze gift van een inwoner van 
Wijnjewoude kan in 2007 een extra dak 
geplaatst worden. Meermarkt Bosch 
nodigde Ahero Friends uit om met posters 
en in Kenia door vrouwen gemaakte voor-
werpen, zoals sieraden en manden, op de 
extra kerstkoopavond te staan. Dit lever-
de een bedrag op van € 140,-, waarvoor 
veel dank!
Er worden geen goederen, zoals bijvoor-
beeld schoolbanken die in Nederland niet 
meer gebruikt worden, naar Kenia 
gestuurd. De invoerrechten zijn schrikba-
rend hoog. En daar komt bij dat wanneer 
de Keniaanse voorzitter van Ahero 
Friends, de lokale timmerman opdracht 
geeft voor het maken van schoolbanken, 
het mes aan 2 kanten snijdt. De lokale tim-
merman verdient geld door het maken 
van de schoolbanken en veel kinderen in 
Kenia hoeven niet meer zittend op de 
grond onderwijs te volgen.
Er is nu een nieuwe activiteit in Nederland 
gelanceerd. Ahero Friends biedt basis-
scholen in Nederland ondersteuning om 
een vriendschapsband met een primary 
school in Kenia aan te gaan. Ahero 
Friends bemiddelt hierin en staat garant 
voor de communicatie en verantwoorde 
besteding van het in Nederland op de 
basisschool verzamelde geld. Zie hier-
voor ook www.aherofriends.nl  Misschien 
een idee voor de basisscholen in 
Wijnjewoude? Ik hoor het graag (telefoon-
nummer 0516-481138). Basisschool De 
Wjukslach in Langezwaag nam hierin al 
het voortouw. De leerlingen gingen tijdens 
St. Maarten het hele dorp door en haalden 



Soosnieuws.

Onze kerstmiddag was een succes met 6 dames van Euphonia. Zij hebben met 
muziek, zang, gedichten en een kerstverhaal ons bezig gehouden. Het was een heel 
gezellige middag. Daarna een heerlijke kerstkoffietafel. Met het Ere zij God hebben we 
deze middag besloten. 
Op donderdag 17 januari komt dhr. J. Jongsma uit Burgum bij ons. Hij zal met dia's een 
reisverslag doen over “Friezen om utens” Dus donderdag 17 januari 's middags om 2 
uur op naar de Driehoek. Allen heel hartelijk welkom. 
Op zaterdag 19 januari hebben we een uitnodiging gekregen van de toneelvereniging 
van Waskemeer. Die komt dan in 't Old Leger in Waskemeer met het blijspel “De 
Thûsfleenders” Het gaat over duivenhouders en horen de reacties van de buurt. 
Toegang gratis.

Het bestuur

zo € 1.000,- op om in Kenia schoolbanken te laten maken. Basisschool De Spring-
plank in Marum verkocht het oude meubilair. De opbrengst was voor schoolbanken in 
Kenia, € 750,-. Voorzien van tekeningen en foto's van De Springplank kon ik februari jl. 
in Kenia melden, dat er in Nederland kinderen zijn, die zich het lot van kansarme kinde-
ren aantrekken en daadwerkelijk een bijdrage willen leveren om hun situatie te verbete-
ren.

 Fantastisch toch!
Margot Witlox

Penningmeester Ahero Friends



geef de pen door.

Taalstriid by Omrop Fryslan.

Foar Wynjewâld trêde op: Joke de Boer, Roel van der Heide en Hiltsje van der Molen. 
Wynjewâld is mei sa'n 2000 ynwenners in tige nijsgjirrich doarp en it groeit as koal. De 
ferbinings binne bêst. Bos en heide, it lijt oan 'e Turfroute, it 7-Wâlden paed.
De foarsjenningen binne yn oarder, ik neam in waarme bakker, de supermerk, kapper, 
slachter en smid. Boubedriuwen, bank, postkantoar, fytsmakker, garage, benzine-
pomp, bistefoer, leanbedriuw, diggelguod, doch it sels spul, keunst en antyk, dokter en 
koekefabryk, in kafee en restaurant. Wolle jimme sporte, fuot - en follybal, gymnastyk 
en yn 't koart ek tennis.
Ûntspanning, muzyk, toaniel, sjonge, fytse, kampearje. 
Foar de bern binne der twa prima skoallen en in pjuttehonk.
Fjouwer tsjerken, wêrfan twa yn it midden en op elk ein ek ien, dy't fan toeristyske bet-
sjutting binne.
Weinterp mei syn trije klokken yn 'e stoel en Duerswâld mei syn Noormanpoartsje.
En dat soe ik hast ferjitte, we hawwe twa feesten en seis rommelmerken yn 't jier.
Dit is de toespraak gehouden tijdens de taalstrijd tussen dorpen uit Friesland. (begin 
jaren '90) Elk dorp krijgt 1 minuut de tijd om een promotiepraatje te houden.
Opmerkelijk: Wijnjewoude heeft nog steeds 4 kerken maar geen dominee. 
Wijnjewoude op zijn smalst!

Ik geef de pen door aan de heer J.H.J.Smit aan de Noormanstrjitte.

Nieuws van de stichting Buitenleven.

Wij willen u als bewoners van Wijnjewoude graag op de hoogte houden van de ontwik-
kelingen rondom de woonzorg boerderij. Sinds het vorige bericht in de Bân hebben we 
de plannen gereed gemaakt en bij welstand ingediend. Half december  wordt het plan 
behandeld in de welstandscommissie Hûs en Hiem. Er zijn nog een paar opmerkingen 
gemaakt ten aanzien van het ontwerp. Zodra hierover overeenstemming is kunnen we 
met de plannen naar “buiten” treden. Wij zullen zeker de aan- en omwonenden ook van 
de exacte plannen op de hoogte brengen, voordat de bouwvergunning wordt aang-
evraagd. We zullen als stichting Buitenleven ook actief meedoen aan de uitwerking van 
het IDOP op het gebied van wonen en zorg. Onze plannen zullen en dienen een goede 
rol te spelen voor de leefbaarheid in Wijnjewoude. Wilt u contact opnemen met een van 
de bestuursleden dan kan dat met: Alice Vloet 06-27520188 en/of Lies Siegersma 06-
51636464. Tot zover het nieuws van de stichting Buitenleven. 



Duerswâld.

Yn it plakje Duerswâld
leit foar jong en foar âld

de natuer noch sa smûk en ek wiid
Wa't der wennet sjocht it net

Dy't der komt deste mear
En dat makket de herten dan bliid

Nergens sjocht men sa'n grut heidefjild
En wer binne de bosken sa moai?

Mei de Mersken as dampige eftergrûn
Hat men foart noch sa'n plakje net fûn.

En in lyts eintsje del
Tsjin de boskrâne oan

Asemt it tsjerkje fan frede en fan rêst
Mei de serken omjûn wurdt men hjir hast net kjel

fan de dea, troch eltsenien ûnderfûn
Ryk en earm leit hjir nest elkoar
Skamje hja har no net mear foar

Mar minsken tink derom, dit is it lêste plak net
Want it is Jezus dy't lest de klok let.

Tekst: Job van der Wal  (± 1970)
Muziek: Ruw houten kruis



Beste dorpsgenoten.

Voortvloeiend uit het Integraal DorpsOntwikkelingsPlan (IDOP) en de invoering van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wordt op 6 februari aanstaande het 
'Dorpssteunpunt Wijnjewoude' geopend in De Swingel.

Het 'Dorpssteunpunt' dat door vrijwilligers uit het dorp wordt inge-vuld, wil een bijdrage 
leveren aan alle inwoners van Wijnjewoude om zo lang mogelijk in het dorp te kunnen 
blijven wonen als het gaat om thuiszorg, huishoudelijke verzorging, woningaanpas-
singen, vervoer, hulpmiddelen, kleine klusjes in en om het huis, etc.
Het 'Dorpssteunpunt' werkt samen met het informatiepunt Wmo in o.a. het Ge-
meentehuis in Beetsterzwaag en de bibliotheek in Ureterp. 

Het is van groot belang dat het 'Dorps-
steunpunt' een succes wordt, zodat we in 
de toekomst ook in ons dorp de zorg en 
gezelligheid kunnen bieden die iedereen 
nodig heeft.

Om u kennis te laten maken met dit nieu-
we begrip in ons dorp, wordt op

 dinsdag 29 januari aanstaande van 14.00 
tot 15.30 uur een gezellige bingo-
middag georganiseerd in De Swingel 
voor belangstellenden. Tussen de bingo-

rondes door zal worden verteld wat de 
werkzaamheden van het 'Dorpssteun-
punt' inhouden en hoe u gebruik kunt 
maken van het 'Dorpssteunpunt'.

De eerste twee spelrondes zijn gratis en 
natuurlijk staat de koffie/thee klaar.

Iedereen is van harte welkom. Wilt u 
graag komen, maar hebt u vervoer nodig, 
neem dan contact op met Vrouwke 
Reurik, telefoon 0516-481112. Dan wordt 
het geregeld!

steHopelijk tot ziens op de 29 .

De vrijwilligers van het 'Dorpssteunpunt'
Alie Blaauwbroek, Marian Doorgeest, 

Appie de Haan, Vrouwke Reurik, Aldert 
Voolstra, Reinder de Vries en Joop 

Witlox



In Wijnjewoude is Goud te vinden.

Een Nederlands Kampioen kom je niet vaak tegen. Als je echter in Wijnjewoude woont 
is de kans aanzienlijk groter dat je een kampioen tegenkomt. Sinds eind september zijn 
we zelfs 3 kampioenen rijker. We hebben het dan over de Wijnjewoudsters: Carla 
Romkes en Liesbeth Vollaard. Allebei hebben ze een gouden medaille (Liesbeth zelfs 
2) behaald tijdens het Nederlands Kampioenschap Westernriding. Jinke de Kroon 
heeft vorig jaar tijdens het NK al een gouden medaille behaald bij de Jeugd.
Reden genoeg om eens een afspraak te maken met kersverse kampioen Carla 
Romkes.
Aangekomen op de Weinterp verwachte 
ik een cowboyachtig tafereel. Niets was 
minder waar. In hun zelf ontworpen en 
gebouwde moderne woning werd ik har-
telijk ontvangen met vers gezette koffie en 
eigengebakken cake. Ik besloot daarom 
om maar meteen met de deur in huis te val-
len: 
Heeft Westernriding niet iets te maken 
met cowboys?
Haha, nee dat valt mee. Westernriding is 
een erg leuke sport om te beoefenen. Je 
hebt de klassieke Engelse dressuur en ik 
doe dus aan Amerikaanse dressuur. Dit 
wordt Westernriding genoemd. Het leuke 
aan Westernriding is dat het erg divers is. 
Je hebt verschillende niveau's van L5 (be-
ginners) t/m L1 (profs) en verschillende 
onderdelen; halteronderdelen, diverse rij-
onderdelen en koeienonderdelen (cow-
classes). Voor elk wat wils dus.

Bij welk onderdeel ben jij dan Nederlands 
kampioen geworden?
Ik ben samen met mijn paard Quincy 
Mayflower kampioen geworden bij het rij-
onderdeel Open Trail voor Appaloosa's. 
Bij dit onderdeel moet je een parcours fout-
loos afleggen en daarnaast word je be-
oordeeld op je rijstijl. Het parcours is een 
nabootsing van wat je tegen kunt komen 
tijdens een rit in de natuur. Je moet bij-
voorbeeld samen met je paard over een 
bruggetje lopen, een hek open en dicht 
doen zonder dat je van het paard afkomt 
en zonder los te laten en achteruitlopen 
om pionnen of door een L met balken.

Quincy Mayflower, dat klinkt niet echt als 
een Nederlandse naam.
Dat klopt. Quins, zoals ik hem noem, is 
een Appaloosa. Dat zijn paarden met een 
grote geschiedenis die oorspronkelijk van 
de Nez Perce Indianen uit Amerika 
komen. Helaas was dit prachtige ras bijna 
uitgestorven tijdens de burgeroorlog in 
Amerika. Bij het doden van de Indianen, 
werden ook hun paarden gedood. 
Gelukkig gaat het nu al veel beter met dit 
ras en komt het weer in heel Europa voor 
en is bij het grote publiek vooral bekend 
als het “Pipi Langkous-paard” vanwege 
zijn stippen. Een Appaloosa is heel 
geschikt voor het Westernriding. Het 
hoofd van het paard moet namelijk juist 
niet in een krul, zoals bij Engelse dres-
suur, maar naar beneden gericht zijn tij-
dens het rijden; de puntjes van de oren 
moeten ongeveer op dezelfde lijn zitten 
als de schouders. Heel anders dus van 
bouw als bijvoorbeeld een Fries, die veel 
meer oprichting heeft. Maar je kunt ook 
gewoon met een Haflinger Westernrijden 
hoor, dat heeft mijn buurvrouw Liesbeth 
wel bewezen. Daarnaast gaat het bestu-
ren van een paard bij Westernriding heel 
anders. De teugels heb je losser en je 
stuurt voornamelijk met je zitvlak en stem. 

Dat klinkt als een heel andere rijstijl. Hoe 
ben je aan Westernriding gaan doen?
Ik reed al een paar jaar Engelse dressuur. 
Toen kwam ik via via in aanraking met 
Westernriding. Na een aantal keren pro-
beren was ik verkocht, die losse en “non-
chalantere” manier van rijden spreekt mij 
meer aan, gewoon in spijkerbroek en cow-



boylaarzen op je paard. Nu rijd ik ong-
eveer 7 jaar Western, waarvan 4 jaar ook 
wedstrijden. Ik rijd, afhankelijk van het 
weer, ongeveer 2x in de week thuis of 
maak een buitenrit. Daarnaast krijg ik één 
avond in de week les bij de rijvereniging 
van Oosterwolde van een Western-
instructrice.

En dan? Hoe wordt je Nederlands Kam-
pioen. 
Je zou denken door veel te oefenen. Bij 
mij is dat echter niet het geval. Quins moet 
wel in een goede conditie zijn, maar het 
belangrijkste is dat hij en ik er zin in heb-
ben. Als ik specifiek en veel train op 
bepaalde onderdelen dan heeft hij er op 
de wedstrijd dag geen zin meer in. Mijn 
trucje is daarom om de laatste week niet 
of minder te rijden. Als dan de wedstrijd is, 
is Quins veel attenter. Dan behaal je de 
beste resultaten. Dat was deze keer ook 
het geval. In de finale viel alles samen en 
ging ook bijna alles goed. Van de 70 pun-
ten die je kunt krijgen, heb ik van het ene 
jurylid 69 gekregen en van de andere 68. 
Voldoende dus om eerste te worden. Het 
NK werd beoordeeld door een Ameri-
kaanse en een Europese jury.

Nu gaat Carla Romkes Europa in?
Was het maar zo simpel. Ik mag nu wel 
meedoen aan de Europese kampioen-
schappen, maar een nadeel van deze 
sport is dat het geld kost en weinig ople-
vert. Meedoen aan de Europese kampi-

oenschappen is redelijk prijzig. Dit jaar 
was het voor de Appaloosa's in Duitsland, 
dus redelijk dichtbij, maar voor hetzelfde 
geld is het volgend jaar verder weg. 
Helaas is het vinden van sponsoren niet 
eenvoudig. Ik moet er daarom eerst maar 
eens goed over nadenken of ik mee ga 
doen.

Hoe komt het dat Wijnjewoude zoveel 
Westernkampioenen heeft?
Westernriding wordt voornamelijk beoe-
fend in het Oosten en Noorden van ons 
land. Het is echt toeval dat Westernriding 
relatief gezien zo veel wordt beoefend in 
Wijnjewoude. Ik kreeg ook regelmatig te 
horen dat men dit nog niet vaker had mee-
gemaakt, 3 gouden medaille's naar 1 
dorp. Wijnjewoude is tijdens dit toernooi 
dus duidelijk op de westernkaart van 
Nederland gezet. Sinds kort is er zelfs een 
heuse Westernstal gevestigd in Wijnje-
woude aan de Tjalling Harkeswei. Hier 
kun je Westernles krijgen en tevens ook je 
paard stallen.

Een snelle blik op de klok leerde mij ech-
ter dat het alweer 10 uur was geweest. 
Wat gaat de tijd snel als je het over 
Westernriding hebt. Een boeiende sport 
en op interessante wijze verteld door 
Carla. Voor mij was het echter weer tijd 
om te gaan. Ik wens de kampioenen van 
Wijnjewoude en hun paarden via deze 
wijze nog veel plezier toe en dat ze nog 
vele titels mogen winnen!

Jan Lammert Sijtsema



Rode rozen voor Tim Douwsma .

De leerlingen van basisschool It Twaspan  in Wijnjewoude mochten op donderdag 20 
december Tim Douwsma ontvangen voor een Meet & Greet op hun, en zijn oude, 
school.

De Popstar ontving een warm applaus en 
heel veel rode rozen. De leerlingen, hun 
ouders en een team van de school wilden 
Tim op deze manier laten merken dat ze 
heel erg trots op hem zijn.  Het voelt toch 
een beetje als “Us  Tim” want iedereen 
volgde Tim tijdens zijn optredens in het 
programma  So You Wannabee A Popstar 
van SBS6 en leefde met hem mee.

De sympathieke oud-leerling had geluk-
kig ruim tijd vrijgemaakt om zijn fans te 
woord te staan, want de leerlingen had-
den veel vragen voor de So You 
Wannabee A Popstar deelnemer die op 

e
een 5  plaats eindigde.

Op de vraag, waarom wilde jij eigenlijk 
een popster worden ?
antwoordde Tim: “ Ik heb het altijd leuk 
gevonden om op te treden voor publiek en  
deed altijd al graag aan de playback 
shows mee op school. Ik heb op school 
ook altijd genoten op de laatste school-
dag, dan deden meester Deen en Juf 
Jikke allemaal typetjes, geweldig vond ik 
dat. Het entertainen van mensen, dat vind 
ik leuk om te doen.”

Op 8 december j.l.  mochten de 10 finalis-
ten van het SBS6 programma samen 
optreden in de Heineken Music Hall voor 
zo'n 6000 gasten.
Tim: de Heineken Music Hall was natuur-
lijk helemaal te gek. Om daar te mogen 
staan voor zoveel mensen. En als je dan 

heel veel mensen hoort schreeuwen en 
gillen en ziet dat ze allemaal foto's van je 
maken, dan denk ik wel van is dit allemaal 
wel waar.

Op de vraag,  Wat ga je nog meer doen?
Tim: Ik ga mijn eigen single uitbrengen in 
2008. Dat Tessa en Maaike met een sing-
le zouden komen had ik wel verwacht 
maar dat ik nu ook met een single kom dat 
is echt helemaal fantastisch, dat had ik 
nooit durven dromen! 

Buiten het promoten van zijn single in 
2008  gaat Tim optreden voor het KIKA 
fonds (kinderkanker fonds) in Brabant, 
samen met o.a. Nick en Simon. Daar-
naast zit Tim op 28 december in het bel 
panel van het SBS6  programma Kinder-
sterren dansen op het ijs.

De leerlingen  vroegen of Tim zijn nieuwe 
eigen single voor hen wilde zingen, nou 
dat kon wel maar dan moest nu wel de 
praatstoel aan de kant. Want het nummer 
van Tim swingt lekker en nodigt uit tot dan-
sen en meezingen.
Daarna kreeg iedere leerling een felbe-
geerde  foto met handtekening van Tim, 
waarmee deze gezellige ochtend met hun 
idool werd afgesloten.

Alle Leerlingen, ouders en het team van 
basisschool It Twaspan uit Wijnjewoude, 
wensen Tim in 2008 heel veel succes toe 
met zijn single en zangcarrière.



Lekker vegetarisch voor iedereen.
Start; 8 januari.
Kosten: € 37,50
Tijd 20.00-22.00 uur.
Aantal lessen 2
Contactpersoon: Siebo Groenewold. 
Tel 0516-481878. 

Lachen.
Start; 21 januari.
Kosten: € 12,50
Tijd 19.30 uur.
Aantal lessen 1     
Contactpersoon: Dickey Gardenier. 
Tel 06-22655828.

Recepten uitwisselen.
Start; 30 januari.
Kosten: gratis
Tijd 20.00-22.00 uur.
Aantal lessen 1
Contactpersoon: Siebo Groenewold. 
Tel 0516-481878. 

Workshop glasfusen.
Start; 6 februari.
Kosten: € 45,00
Tijd 19.00 uur.
Aantal lessen  
Contactpersoon: Lydia Huisman. 
Tel. 0516-481178. 

Workshop glas in lood.
Start; 13 februari.
Kosten: € 45,00
Tijd 19.00 uur.
Aantal lessen 1
Contactpersoon: Lydia Huisman. 
Tel. 0516-481178.

Tuinmeubel maken.
Start; 18 februari.

Kosten: € 150,00
Tijd 20.00-22.00 uur.
Aantal lessen 3
Contactpersoon: Siebo Groenewold.
Tel 0516-481878. 
  
Wijnjewoude door de eeuwen heen.
Start; 18 februari.
Kosten: gratis.
Tijd 20.00-22.00 uur.
Aantal lessen 1
Contactpersoon:Dickey Gardenier. 
Tel 06-22655828.

Oppoetsen en bijtanken.
Start; 18 februari.
Kosten: € 20,00
Tijd 20.00-22.00 uur.
Aantal lessen 3
Contactpersoon: Siebo Groenewold. 
Tel 0516-481878. 
  
Beeldhouwen voor beginners.
Start; 19 februari.
Kosten: € 65,00
Tijd 20.00-22.00 uur.
Aantal lessen 5
Contactpersoon: Siebo Groenewold. 
Tel 0516-481878.

Workshop tiffani.
Start; 20 februari.
Kosten: € 70,00
Tijd; 10.00-16.30 uur.
Aantal lessen 1
Contactpersoon: Lydia Huisman. 
Tel. 0516-481178.  

Computeren, foto's bewerken.
Start; 24 januari, 
Kosten: € 30,00
Tijd 20.00-22.00 uur.
Aantal lessen 5
Contactpersoon: Siebo Groenewold. 
Tel 0516-481878. 



Computer workshops.
Een poster/flyer maken 10 januari.
Chatten met MSN messenger 17 januari.
Kennismaken met fotobewerken 24 januari.
Hoe maak ik een eigen website 31 januari.
Hoe blijf ik virussen de baas  7 februari.
De digitale camera 21 februari
Verrassing workshop 28 februari.

Start computer workshops.
zie betreffende workshop.
Tijd; 20.00-21.30 uur.
Kosten excl. lesmateriaal; € 7,50
Contactpersoon: Siebo Groenewold. 
Tel 0516-481878. 

Voor vragen en aanmeldingen kunt u 
natuurlijk altijd bij de desbetreffende 
contactpersoon terecht. U kunt  ook terecht 
bij www.wijnjewoude.net . Hier vindt u het 
volledige programmaboekje van de 
Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude.
Aanmelden kan ook per E-mail, het E-adres 
is werkgroep.wijnjewoude@gmail.com



Met IJsclub Foarût naar FlevOnice.

IJsclub Foarût organiseert voor leden en niet leden een fantastische schaatsdag op 
de 5km lange kunstijsbaan van FlevOnice te Biddinghuizen.

Datum : 26 januari 2008
Vertrek bus : 9.30 uur  (Opstapplaats MFC de Swingel)
Om 16.00 zijn we terug in Wijnjewoude. 

Bij aankomst staat er koffie, thee, warme chocolademelk en speculaas klaar waarna 
er geschaatst kan worden langs rietkragen en bosschages. 

Prijzen (per persoon): 
Kinderen t/m 14 jaar €  6,50 (IJsclub Foarût).

€ 16,50 (indien geen lid van IJsclub Foarût)

Volwassenen € 12,50 (IJsclub Foarût).
€ 22,50 (indien geen lid van IJsclub Foarût)

Opgeven kan bij:
Haaye Bruinsma (0516-481712)  
Of per e-mail:  s.hospes@wxs.nl

Let op: beperkte deelname.

Kinderen t/m 8 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassene (ouder). Verder 
zorg je zelf voor een lunch pakket.  
Mocht je geen schaatsen hebben, deze zijn te huur bij de ijsbaan (Easy-gliders 3 
euro per paar per dag).

Doorgang is 'IJs en Wederdienende’

Ga met IJsclub Foarût mee naar FlevOnice.



Prikbord

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken die, in welke vorm dan ook, 
ons heeft gesteund na het plotselinge 
overlijden van mijn lieve man, onze heit 
en pake

Jan Boonstra

Het heeft ons erg goed gedaan om zo te 
mogen zien hoe betrokken en geliefd hij 
was.

Martje Boonstra – Hofman

Jochum en Rian
Jan en Anne

Jannie en Douwe
Louw-Jan, Henno en Mareen

Vermist

Op 27/10/07 is onze ERG bange/ 
schuwe middenslag Schnauzer 

weggelopen. 

* Reu, middenslag Schnauzer: Peper 
en zout = grijze kleur

* 7 maanden oud
* Rode nieuwe reflecterende halsband   

met zwarte lijn.
    (Misschien kwijtgeraakt?)
* Is niet gewend om aan de lijn te 

lopen. Naam: Puppie
* Chipnummer : 528140000267204 ( 

Raad van Beheer en www. 
Petlook.nl)

* Ongecoupeerde (krul) staart en oren
* Sinds kort in ons bezit en daarom op 

onbekend terrein
Tegen beloning!!! Kijkt u eens rondom 
uw huis/ tuin/schuur/ stal/ weiland 
?????!!!!!!!

Als u hem ergens ziet lopen buiten of 
dat buren zich over hem ontfermd 

hebben BEL ONS!

Familie Sijtsema, 
Langpaed 13, 

9248SX Siegerswoude (FR) 
0512-301333 of 06-18192030

Sinterklaas.

5 december ligt al weer ver achter ons, 
maar om toch nog even op het Sinter-
klaasfeest terug te komen; wat een feest 
voor de kinderen!! Ook ik “een beppe” heb 
genoten van al die blije kinderkoppies!!
Aan alle vrijwilligers die dit gerealiseerd 
hebben : TOP!!

Ik hoop, wij allemaal, dat het volgend jaar 
weer zo'n feest mag worden.

               Een beppe



Beste jeugd en dorpsbewoners

Hier even de stand van zaken over de jeugdsoos in ons dorp. Helaas hebben de 
vrijwilligers moeten besluiten om de deuren te sluiten door de vele vernielingen die er 
hebben plaatsgevonden. Heel jammer vinden we dit, de jeugd die dit allemaal vernield 
verpest het voor de jeugd die daar wel kwam en voor ons, die er de tijd en energie in 
steken om een mooie plek voor de jeugd te creëren. Maar helaas mocht dit niet baten. 
Wel hebben we besloten om onze activiteiten door te zetten voor de leeftijden  10 t/m 
14 jaar. Deze zullen plaats vinden in de Swingel. Vanaf 2008 gaan we hier mee van 
start.

Onze activiteiten:
Een avond gezellig en alleen voor de meiden..

Meidenavond 
voor meiden van 10 tot 14 jaar.

Waar: De Swingel
Wanneer: Vrijdag 11 januari 2008
Tijd: 19.30 uur.
Kosten: € 1.50 + 1 consumptie gratis

Een Filmavond voor iedereen

Leeftijd 10 t/m 14 jaar

Waar: De Swingel
Wanneer: Vrijdag 25 januari
Tijd: 19.30 uur.
Kosten: € 1.50 + 1 consumptie 

gratis.

Graag tot ziens.
De vrijwilligers, Jongerenwerk 

Wijnjewoude.

Yoga, meditatie en Chigong in Kirtan.
 
In januari starten er weer verschillende curussen in Kirtan. Adem- en bewegingsYoga 
start weer op 7 en 8 januari.  Op donderdagavond 10 januari is er een informatie avond 
over de Meditatie, daarna start op donderdag 17 janurari een cursus voor mensen die 
willen kennismaken met meditatie. Woensdagavond 16 januari is er informatie over 
Chigong, een harmonieus samenspel van adem, beweging, concentratie en houding 
ter vergroting van je levensenergie.  Op dinsdagmorgen 22 januari van 10.45-12.15 uur 
start er daarna een serie van 10 lessen. Tenslotte beginnen er op 23 januari 5 avonden 
met AyurYoga stretchings, de eerste avond is een open les en kan vrijblijvend worden 
bijgewoond. Je werkt in tweetallen waarbij je de spieren van het hele lichaam op een 
zachte manier leert strekken. Het effect is een diepe ontspanning, waardoor pijn en 
andere blokkades oplossen. Het adres van Kirtan is Tjalling Harkeswei 75, telnr. 
471688. Ook is er meer te lezen op www.kirtan.nl

Je kunt nooit meer op je bord krijgen 
dan dat er in de pan zit.



Dorcas Hulp

2007 is weer succesvol verlopen.
- Met 1015 zakken gesorteerde kleding.
- 30 dozen voedsel.
- Giften voedselactie-transportkosten € 134,80
- Statiegeldactie bus Meermarkt € 135,30
- Pinkstermarkt+Willedei +gift € 560,00                
- Rode Kruis verkoping          € 106,50
- Ingeleverd oud geld Ned.Bank € 84,00

Nieuw bij Fam J Bruinsma.
Handartikelen kaarten + giften bracht op € 217,40
- 27 mobiele telefoons (ze zijn nog steeds welkom)
- en vele andere goederen
- via deze weg willen we iedereen hartelijk danken voor uw inzet in 2007.  

Folle lok en seine foar 2008
We hopen dan weer op u medewerking !!

 Met vriendelijke groet
   Dorcasdepot Voorraadkist

Fam. B Karssen Fam. J Bruinsma
Tel. 481758               Tel.481372



Zat van het zuipen.
 
De Nederlandse jeugd gaat graag op stap. En dat is natuurlijk prima. Meestal gaat dat 
uitstekend. Ze drinken een biertje, een breezer, een cola-tic, of iets sterkers. Geen 
enkel probleem, maar helaas kunnen sommige jongeren geen maat houden. Je hoort, 
ziet en leest het steeds vaker: jongeren die dronken in coma naar het ziekenhuis afge-
voerd worden. 

Dit is een serieus probleem voor ieder-
een: voor de jongeren, maar ook voor de 
ouders en de maatschappij. 
Waarom? Omdat het niet gezond is voor 
lijf en leden, ruzie veroorzaakt thuis en de 
maatschappij voor de kosten op korte en 
lange termijn opdraait. 
Twee bezorgde moeders, Hannie Gorter 
en Myriam Loonen, hebben hier iets op 
bedacht: de kroeg kan vroeger dicht. 
Beter voor de gezondheid, minder stress 
thuis, minder overlast en ongelukken. En 
net zo gezellig, want je kunt ook gewoon 
om 8 uur naar de kroeg en dan om 1 uur 
naar huis in plaats van pas om 1 uur te 
beginnen. 

Hannie en Myriam willen hun voorstel in 
de Tweede Kamer voor het voetlicht 
brengen. Daar hebben ze 40.000 hand-
tekeningen voor nodig. Ze zijn al op de 
helft, maar als ook u een digitale handte-
kening plaatst op
www.vroegopstap.nl/aanmelden.php 
draagt u uw steentje bij aan een gezonde 
en rustige maatschappij. Wilt u geen 
handtekening zetten? Een e-mail naar 
minister Rouvoet van Jeugd en gezin vol-
staat ook.
Help ons Nederland gezond en rustig te 
houden. Stuur deze e-mail door naar 5 
anderen, zodat zij ook hun handtekening 
kunnen zetten. 

Koffiemorgen van de Zonnebloem
te Wijnjewoude.

De Zonnebloem organiseert op 16 januari een koffiemorgen in het Wâldhûs.U bent 
van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee even bij te 
praten met uw dorpsgenoten.
Het zaaltje is open om  9.00 uur, de koffie staat klaar om 9.30 uur
en de ochtend duurt tot ± 11.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer 
het vervoer een probleem is belt u dan; wellicht kunnen wij het oplossen.
Graag opgeven voor deze ochtend bij: 
Zwaantje van der Wal, Klein Groningen 4,tel:0516-481667
Janny van der Sluis, Scharkamp 12 Bakkeveen  tel: 0516-541507 

Slapende mensen zondigen niet; 
het zijn hun dromen die zich zo misdragen!



MADD 2007 een succes!

Op 2 en 3 november 2007 stond in heel Nederland het vrijwilligerswerk centraal tijdens 
de derde Make a Difference Day (MADD). Duizenden Nederlanders hebben hun han-
den uit de mouwen gestoken bij vrijwilligersactiviteiten in heel Nederland. Het Platform 
Vrijwillige Thuishulp Opsterland heeft in Opsterland deelname aan MADD opgepakt 
om het vrijwilligerswerk van de Vrijwillige Thuishulp in beeld te brengen. Het Platform 
Vrijwillige Thuishulp Opsterland bestaat uit: de Zonnebloem, Nederlandse Rode Kruis 
Opsterland, Humanitas, Stand-by Fryslân, Hospice en Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg, de kerken en de Plusbus.

Wethouder en raadsleden zetten zich 
ook in als vrijwilliger
In de gemeente Opsterland zijn veel vrij-
willigers actief geweest tijdens de Make a 
difference day. Ook de bestuurders heb-
ben zich ingezet. Wethouder Henk Hoen 
bestuurde de PlusBus met deelnemers 
van de handwerkgroep van het Rode 
Kruis Opstersland. De Raadsleden Ria 
Blaak en Marianne Lok hebben geholpen 
bij het handwerken van het Rode Kruis. 
Raadslid Willemijn Bruining kreeg een 
rondleiding door twee vrijwilligers in het 
hospice te Beetsterzwaag. 

MADD ook in Wijnjewoude
De Raadsleden Mieke Elgersma en 
Jannie van der Mark zijn als vrijwilliger 
aan de slag geweest voor de Zonne-
bloem, afdeling Ureterp e.o. Zij hebben 
een prachtige autorit gereden met een 
aantal ouderen uit Wijnjewoude die niet 
vaak de deur uitkomen. Daarna zijn de 
raadsleden en deelnemers gaan koffie-
drinken in café-restaurant De Stripe. De 
Stripe bood de koffie en iets lekkers aan. 

De reactie van raadslid Jannie van der 
Mark was als volgt:
Wat hadden we een leuke middag; en wat 
ik eigenlijk het leukst vind is: het beetje 
energie dat wij in de middag staken, woog 
niet op tegen het grote plezier dat we deze 
paar mensen hebben bezorgd! Volgend 
jaar maar weer een differance day! 

Informatie
Volgend jaar is de Make a Difference Day 
op 31 oktober en 1 november. De Zonne-
bloem afd. Ureterp e.o. heeft alweer plan-
nen om mee te doen.Wilt u meer weten 
over de organisaties van het Platform 
Vrijwillige Thuishulp Opsterland neem 
dan contact op met het Informatiepunt 
Wmo. Ook het Centraal Meldpunt voor 
Vrijwillige Thuishulp is ondergebracht in 
de Informatiepunten Wmo in Beetster-
zwaag (gemeentehuis, alle ochtenden 
9.00-12.30 uur) Gorredijk (bibliotheek, 
maandag 13.30-17.30 uur en donderdag 
10.00-12.30 uur) en Ureterp (bibliotheek, 
woensdag 13.30-17.30 uur en vrijdag 
10.00-12.30 uur). Telefonisch is het 
Informatiepunt Wmo te bereiken onder 
0512 – 386 386 of op internet via www.op-
sterland.nl. Aanmelden als vrijwilliger is 
hier ook mogelijk.

Petra Mens opbouwwerker Timpaan 
Welzijn, 0512-384040 of 

p.mens@timpaanwelzijn.nl. 



BIENNALE INTERNAZIONALE 
DELL'ARTE COMTEMPORANEA

VAN 1 T/M 9 DECEMBER 2007 IN
FLORENCE ITALIË

Met vliegtuig en auto in de nacht
er naar toe gebracht

vanuit ons appartement vol oude glorie
de zes bruggen van de stad
te gloren in het ochtendlicht

Florence ontwaakt in duizend kleuren.

Aankomst op de Biennale
in het enorme Fortezza da Basso

confrontatie met 2500 kunstwerken
in een zee van licht

val je stil voor een moment
op een goede plek staan daar jouw werken.

Mooi geplaatst, voor jou een rustpunt
waaruit vertrokken wordt voor het geheel

contact met kunstenaars in een ontspannen sfeer
achthonderd veertig bij elkaar

en zes en zeventig nationaliteiten
de verenigde naties van de kunst.

Gevoel van wereldburger blijft die dagen
van steeds weer anderen met vragen

in talen soms maar nauwelijks beheerst
ontstaat contact in woord en beeld
aandacht, herkenning, uitwisseling

het is de inhoud van deze grote tentoonstelling.

Kerken en musea, kunst door eeuwen heen
die zich in detail soms ook
laat zien als boeiend heden

je dompelt in een golf van indrukken
verwerken moet een deel wel later

terug naar huis komt dichterbij.

De laatste dagen
staan in het afscheid met veel plannen
gezamenlijk aan het galadiner tot slot

vinden de laatste contacten plaats
met lekker eten, muziek en zang

wordt geklonken op het wereldwijde samen.

Joop van Bergen



Volleybalvereniging DWS

Zo in het kerstreces, waar de volleyballers ook even tot rust komen is er ook alweer 
een halve competitie gespeeld.

Standen: gespeeld punten plaats
Heren 1 11 24 2
Heren 2 8 7 6
Dames 1 11 19 5
Dames 2 11 14 7

Het jaar werd ook dit keer weer afgesloten met een mixtoernooi voor alle leden van 
de vereniging. De verschillende “wintersport” teams streden fanatiek om de 
felbegeerde eeuwige roem. Daarna werd nog met z'n allen, onder het genot van een 
sapje en een hapje, de avond voortgezet. Wederom een reuze geslaagd toernooi, 
waar wij de toernooicommissie Griet, Klaasje en Geesje hartelijk voor willen 
bedanken.

De balsponsor van de afgelopen maand waren Nico en Geesje van de Swingel. 
Voor de maand januari zal de sponsor zijn: Michelle Hamstra fotografie.
Bedankt voor de steun. 
Rest mij nog een ieder een gezond, blessure vrij, en sportief 2008 toe te wensen.
Wedstrijdschema:
Donderdag, 10 Januari 2008
20:15           Wêz Handich DS 1 - D.W.S. DS 1           M.F.C. de Swingel   
19:15           ODS 4 - D.W.S. DS 2                          Sporthal Revalidatie Fries 
19:15           D.W.S. HS 1 - p.v. Philips HS 2          M.F.C. de Swingel 
21:15           D.W.S. HS 2 - V.C.S. HS 3               M.F.C. de Swingel  
Donderdag, 17 Januari 2008
19:15           s.v. Oerterp DS 2 - D.W.S. DS 1       De Wier   
19:15           D.W.S. DS 2 - Wêz Handich DS 2     De Wier  
19:15           Hujades HS 5 - D.W.S. HS 1    De Leegens 
Donderdag, 24 Januari 2008
19:15           Hujades DS 2 - D.W.S. DS 1         De Leegens  
19:15           D.W.S. DS 2 - s.v. Oerterp DS 3      De Wier          
20:15           Hujades HS 4 - D.W.S. HS 1         De Leegens  
20:15           De Roeken/DVC HS 4 - D.W.S. HS 2 de Boppeslach 
Donderdag, 31 Januari 2008
21:15           D.W.S. DS 1 - De Kompenije DS 1  De Holten
19:15           D.W.S. DS 2 - Hujades DS 5         M.F.C. de Swingel  
21:15           R.S.O. HS 2 - D.W.S. HS 1                      Westermar 
20:15           D.O.S. (Koll.) HS 2 - D.W.S. HS 2          vV.d. Bij-Hal   
Donderdag, 7 Februari 2008
19:15           D.W.S. DS 1 - D.F.S. DS 3                       M.F.C. de Swingel 
21:15           V.C.S. DS 2 - D.W.S. DS 2                       Fugelkamp 
20:15           D.W.S. HS 1 - Kwiek HS 1                        M.F.C. de Swingel 

Bestuur DWS
R. de Vegt Postma



ANBO - Toneelavond

De feestelijke toneelavond van de ANBO-afd. Wijnjewoude/Hemrik, wordt gehouden
op zaterdag 16 februari 2008, in "De Swingel' te Wijnjewoude. Aanvang 20.00 uur.
Voor u treden op "De Jûnpraters" uit Zwaagwesteinde, met het blijspel 'De Spesjaliteit 
fan 't hûs”
In de pauze is er een gezellige verloting met vele leuke prijsjes.
Na het toneelstuk kan er gedanst worden op muziek van het "Duo Woudstra
Houdt u deze avond vrij en kom naar "De Swingel" , dan maken wij er met z'n allen
weer een hele mooie avond van.
Heeft u vervoer nodig, bespreek dit zo vroeg mogelijk, in ieder geval vóór Zaterdag 16 
februari met Tea Hoekstra tel 481207.

Koarte ynhâld fan it stik:
It stik spilet him ôf, yn in earste klos hotel fan de ferstoarne hear Bakker.
Die by syn dea, yn syn testamint dit hotel neilitten hat oan Juffer Minke en in
jonge man dy't Eppy Wiersma hjit.
Eppy Wiersma wennet yn it bûtenlân, Minke beheart no it hotel, mar yn syn testamint 
stiet dat Eppy by har yn komt te wenjen foar der in fearnsjier foar by is, nei it iepenjen fan 
it testamint.
Komt hy net, dan falt it hiele testamint oan Juffer Minke ta, mar yn dat gefal moat Minke 
binnen it jier trouwe mei in earste klos fakman.
Har muoike Marchje sjocht yn har kaarten al in goeie brêgeman, mar is dat Eppy of is  
dat Wim de ober kelner ?
Wypkje it famke foar alle wurk, dy moat it earst noch mar ris sjen en Tine Terpstra in
freondinne kin dy de boel opfleurje , of is it dôchs..............????
Nei ôfrin witte jimme it.
 
Sa at wy fan De Jûnpraters went binnen sil dit ek wol wer in moai stik wêze, wer 't
wy mei ús allen om laitsje kinne.



Niemand heeft het alleenrecht op berouw.

Nordic Walking Vereniging de Friese Wouden.

Voorzitter: John Verwey tel :431331
Secretaris: Peter Crom tel: 480555
Penningmeester: Hans te Loo tel: 542022
Instructeur: Annemarie Bongers tel: 541510
Internet: www.nwvdefriesewouden.nl
Correspondentieadres:  Lange Singel 14  9243 KJ Bakkeveen

Strippenkaart 2008

In de frisse buitenlucht uw lichaamscondi-
tie verbeteren en streven naar een pas-
send lichaamsgewicht dan is de Nordic 
Walking strippenkaart de uitkomst. Bij 
strippenkaart Nordic Walking gaat u 
onder leiding van de begeleider een uur 
lang Nordic Walken. De begeleider zorgt 
voor een route en trainingsoefeningen. 
Strippenkaart Nordic Walking is geschikt 
voor iedereen die een basiscursus Nordic 
Walking heeft gevolgd. 
Bakkeveen : Elke vrijdagmiddag vanaf 
11 januari 2008 om 13.30 uur 
Start locatie: parkeerplaats bij Landgoed 
“De Slotplaats”, Foarwurkerwei 3 te 
Bakkeveen.
Appelscha  Elke woensdagochtend 
vanaf 9 januari om 9.30 uur Startlocatie: 
parkeerplaats bij de Bosberg in 
Appelscha. Kosten: 10 strippenkaart: € 
30,-  (Bij iedere training wordt één strip 
afgestempeld. U kunt gedurende het 
gehele jaar instromen in Bakkeveen en 
Appelscha ).   
U kunt zich opgeven voor strippenk-
aart Nordic Walking door:  
 Te bellen naar Annemarie Bongers: 
0516-541510 na 18.00 uur  of - Via de 
site: www.nordicwalkingfriesewouden.nl 
onder vermelding van strippenkaart. 
Kennismakingsles Nordic Walking   
Tijdens een 1,5 uur durende introductie-
les maakt u op een ontspannen manier 
kennis met Nordic Walking  U begint met 
een warming-up, daarna gaat u wandelen 

met poles en krijgt u uitleg over cursusop-
bouw, materiaal en  gezondheidsaspec-
ten. De kennismakingsles is voor alle leef-
tijden. Na de kennismakingsles  besluit u 
of u er meer van wilt weten en bekijkt u 
samen met de instructrice welke lesvorm 
bij u past.  Start  bij het VVV op het land-
goed de Slotplaats aan de Foarwurkerwei 
3a.Vrijdag 1 februari  van 13.30 tot 15.00 
uur Aanmelden of meer informatie over 
lessen en cursussen  bij  www.nordicwal-
kingfriesewouden.nl of Annemarie 
Bongers tel: 0516-541510   
Vereniging Nordic Walking de Friese 
Wouden
De plannen van de vereniging zijn gericht 
op een regelmatig aanbod van wande-
lingen. Met behulp van de website probe-
ren wij de leden te voorzien van alle actu-
ele informatie en bieden wij hen de moge-
lijkheid om via het gastenboek oproepen 
te doen om gezamenlijk in kleine groepen 
te gaan wandelen wanneer het u uitkomt.

Daarnaast hecht de vereniging aan een 
gezonde sportbeoefening door het stimu-
leren van de verbetering van de techniek 
en het uithoudingsvermogen. Hiervoor 
maakt de vereniging gebruik van gecertifi-
ceerde INWA-trainers, waarbij de leden 
met korting gebruik kunnen maken van de 
diverse trainingsmogelijkheden zoals 
opfriscursussen en strippenkaart Nordic 
walking.



Om alle activiteiten te kunnen uitvoeren is de contributie voor het jaar 2008 vastgesteld 
op € 20,-- per lid per jaar, inclusief het lidmaatschap van de KNBLO-NL. zie ook 
www.nwvdefriesewouden.nl

Een verrassend, beweeglijk en  gezond 2008 toegewenst 



Kerkdiensten

Hervormde Gemeente

Januari
6 Weinterp     9.30 uur. Ds. J.W. Slok, Drachten

  13.45 uur. Ds. A. Meiling, Damwoude
13  Duurswoude   9.30 uur. Dhr. F. Verkade, Hoogeveen

      13.45 uur. Ds. H. Poot, Oldemarkt
20 Weinterp     9.30 uur. Ds. T. Sijtsema, Assen. Voorber. H.A.

                           13.45 uur. Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut
27 Duurswoude    9.30 uur. Ds. W. v.d. Wind, Onstwedde. Viering H.A.

  13.45 uur. Ds. E. van 't Slot, Opende. Dankzegging

Februari
ste3 Weinterp      9.30 uur. Kand. A. Wessel, Oldebroek. 1  lijdenszondag

   13.45 uur. Kand. A. Wessel, Oldebroek

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Januari

6   9.30 uur. Dienst
14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal.

13   9.30 uur. Ds. R. van Wijnen
14.00 uur. Dienst

20   9.30 uur. Ds. R. Sytsma
14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal.

27   9.30 uur. Dienst
14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal.

Februari
3   9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal.

14.00 uur. Ds. A.J. de Boer

Gereformeerde Kerk
Januari

6   9.30 uur Ds. J.G. Arensman, Gerkesklootster. Doopdienst
13.45 uur Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster

13   9.30 uur. Ds. A.H. Boschma, Oudega. Gez. met Hemrik
13.45 uur. Thema dienst

20   9.30 uur. Ds. K.J. Bijleveld, Boornbergum. Voorber. H.A.
13.45 uur Ds. F. de Jong, Drachten

27   9.30 uur. Ds. P. Rozeboom, Wolvega. Viering H.A. gez. met Hemrik
13.45 uur. Dhr. J. Brouwer, Rouveen. Nabetr. Gez. met Hemrik

Februari   
3   9.30 uur. Ds. E.A. van Gulik, Drachten. M.m.v. Euphonia/koffiedrinken

13.45 uur. Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen.



Dorpsagenda.

Januari
8 Klaverjassen in Café van der Wey

11 19.30 uur Meidenavond in de Swingel van 10 t/m 14 jaar
16 BvPF. Jaarvergadering met de Kirtan meditatieschool.
16 Koffiemorgen in 't Wâldhûs van de Zonnebloem van 9.00 tot 11.30 uur.
17 Soos met J. Jongsma uit Burgum
19 Soos. Toneel in Waskemeer
25 19.30 uur Filmavond voor kinderen van 10 t/m 14 jaar
26 Schaatsen naar FlevOnice
29 Bingo van Dorpssteunpunt in de Swingel 14.00 tot 15.30 uur.
29 Klaverjassen in café van der Wey

Februari
1 Schutjassen in de O.D.V. kantine

16 Toneelavond van de Anbo in de Swingel
19 Klaverjassen in café van der Wey
20 BvPF. Vluchtelingenwerk met “De bestorming van Fort Europa”



Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.

Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden 
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente 

Gaat het je goed, vertel het rond; 
gaat het je slecht, hou je mond

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes 
of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.

Herhalingsrecepten kunnen de volgende werk dag tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur afgehaald worden.

Wij hebben lunchpauze van 12:30 tot 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan 
wel voor spoedgevallen bereikbaar. 

Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's 
nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer:
0900 1127112
U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen 
en u verder op weg helpt.Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de 
Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein 
van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast 
het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.


