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Van de redactie Een praatje bij het 
plaatje

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 januari. 
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 de e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 30 december 18.00 
uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 28 december binnen zijn bij 
Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij 
helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie 
Posthumus tel. 481381.

Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus 
greidanus@zonnet.nl.

1.

"Sint en Pieten 
hadden weer veel fans 

in de Swingel".

Van de redactie.

Allereerst, i.v.m. oudejaarsdag moet de kopy voor of op 30 december worden 
ingeleverd!

De laatste editie van het Wijnjewoudster dorpsblad de Bân van dit bijna afgelopen jaar 
ligt voor u. Samen met u zijn we er weer in geslaagd een goed gevuld blad elf keer op 
bijna elk adres in ons dorp af te leveren. De meeste activiteiten die te gebeuren staan 
worden via de Bân bekend gemaakt. Voor een verslagje hoe het een en ander is verlo-
pen is ook ruimte. Hiervan zou wel wat meer gebruik van kunnen worden gemaakt.

Dank zij de trouwe adverteerders en vrijwillige bijdragen kent de Bân geen financiële 
problemen. Daarom gaan wij als redactie met volle moed de uitdagingen van het aan-
staande nieuwe jaar tweeduizend en twaalf aan. Wij rekenen daarbij weer op de steun 
van alle dorpsgenoten in wat voor vorm dan ook maar.

Vanzelfsprekend wensen wij eenieder een gezellige decembermaand goede Kerst-
dagen en een alvast een voorspoedig 2012.
Veel leesplezier.

                            De redactie.  



Berichten van Plaatselijk Belang.

2.2.

Waterstructuurplan Wijnjewoude.

Met een aantal gemeenteambtenaren, Wethouder Kooistra en het Wetterskip Fryslân zijn 
we bijeen geweest om het waterstructuurplan van de kern van Wijnjewoude op te stellen. 
De volgende ontwikkelingen, kansen en knelpunten en mogelijke oplossingen zijn 
genoemd.

1. Wateroverlast fietspad  
   Merkebuorren-west.
Wij hebben aangegeven dat de lengte daar-
van, aangegeven op een kaart, langer is. Dit 
knelpunt heeft een relatie met punt 2.
2. Afvoercapaciteit watergang
    Merkebuorren-west.
Watergang waarop overstort loost heeft niet 
voldoende afvoercapaciteit. 
Opgemerkt wordt dat de capaciteit niet 
direct vergroot kan worden omdat de water-
gang afvoert op het Koningsdiep. En dat de 
overstort als knelpunt mag worden be-
schouwd (overstort treed meer dan >12 
keer per jaar in werking). Als mogelijke 
oplossingen voor bovenstaande twee knel-
punten worden genoemd: Automatische 
stuw, berging vergroten, peil verlagen en 
hemelwater afkoppelen van de riolering. Wij 
hebben aangegeven de stuw in zuidelijke 
richting te verplaatsen.
3.  Water op straat Welfingstrjitte.
In de Welfingstrjitte wordt water op straat 
ervaren tijdens en na regenbuien.
4. Natte speel- c.q. evenemententer-
     reinen.
Speel-evenemententerreinen Bremer-
heide en Welfingstrjitte (rondom scholen en 
de Swingel) zijn recent aangepakt. Natte ter-
reinen worden niet direct ervaren door 
plaatselijk belang.
5. Klachten riolering Noormanstrjitte.
Klachten riolering Noormanstrjitte waren 
niet bekend bij plaatselijk belang.
6. Gemaal sportvelden.
Bij de sportvelden staat een gemaal wat het 
drainagewater van de sportvelden afvoert. 
Goed functioneren van het gemaal wordt in 
twijfel getrokken. Tevens is de sloot over-
groeid. Mogelijke oplossingen zijn betere 

vuilafscheiding voor gemaal, uitgraven 
watergang en doortrekken watergang met 
ander oppervlaktewater.
7. Verstopte duiker Te Nijenhuiswei.
Mogelijke oplossing ligt in de lijn van be-
heer en onderhoud.
8. Water op straat bij aansluiting
    Loksleane op de Merkebuorren.
 Als nieuw knelpunt hebben we aangegeven 
dat bij zware regenval wateroverlast ont-
staat op kruispunt Loksleane/ Merkebuor-
ren. Mogelijke oplossing wordt aan-ge-
geven bij rioolvervanging de situatie aan te 
passen.
Vitaal Opsterland
Plaatselijk Belang heeft afgelopen week  
overleg gehad met de gemeente hoe wij het 
traject vitaal Opsterland voor Wijnjewoude 
in gaan vullen. Begin februari zullen er een 
5 tal gespreksgroepen worden gegroe-
peerd die elk over een onderwerp gaan pra-
ten en kijken hoe de toekomst van Wijnje-
woude er op dat gebied er uit gaat zien.
De 5 onderwerpen zijn:
  · Onderwijs
  · Sport (verenigingen)
  · Ontmoeten (dorpshuis, evenementen-

terrein, jeugdsoos)
  · Zorg
  · Wonen
Als Plaatselijk Belang zullen wij mensen uit 
het dorp benaderen die mee willen denken. 
Wanneer u zelf denkt hé dit lijkt mij leuk 
meld u dan gewoon aan bij 1 van de be-
stuurleden van Plaatselijk Belang.
In de Ban zullen wij u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen op dit terrein, een 
belangrijk onderwerp voor een plusdorp wat 
pretendeert het Woondorp van Opsterland 
te zijn.

Het bestuur.
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Waar staat de dikste boom van Wijnjewoude?

Aan het zoeken naar de dikste boom hebben een mooi aantal lezers deelgenomen.
Een beetje sneu, als jouw score weer wordt overtroffen door een hogere, maar dat is 
het wedstrijdelement.

De dikste boom gemeten op Wijnje-
woude's grondgebied is de kastanjeboom 
van J.L. Sijtsema Merkebuorren 39. Met 
een omtrek van 4.32 meter.
De fam. Kiers kwam met de melding van 
de allerdikste boom, maar net op Bakke-
veens grondgebied. Op 1m. hoogte geme-
ten kwamen wij op 4.97m. 
De fam. Kiers vermoedt dat de eiken-
boom stamt uit 1650 en even oud is als de 
boerderij. Ze zijn dan ook trots op deze 
oudvader en blijven hem knuffelen. Op de 
redactie zijn we een beetje grensverleg-
gend bezig geweest en belonen de hier-
boven genoemde bezitters met gelijke 
koek.

Nog een geweldige boom staat bij de in-
gang van de ijsbaan met een omtrek van 
4.00 m. De ijsclub heeft de vlaggehouder 
er in geschroefd zodat de oude wilg win-
ters heel fier de vlag mag dragen. Heel 
wat schaatsers zullen hun fietsen tegen 
zijn stam gezet hebben maar vanaf nu roe-
pen we ook de knuffelcode over deze 
oude wilg uit. Met respect behandelen. 
Opgegeven door A. Postma Tj. Harkes-

e
wei 105. de 3  prijs. 

Als deze bomen eens vertelden wat zich 
onder hun “ogen” heeft afgespeeld, wat 
zou men dan nieuwsgierig zitten te luiste-
ren.
Rennie Rozema vertrouwde het lezerspu-
bliek toe wel verhaaltjes verzonnen te heb-
ben bij de dikke beuk van 3.70 m in het 
bos.

Nu, wat lijkt de redactie nog mooier dan 
deze fantasie te stimuleren en jong en 
oud aan het schrijven zetten. Verzin een 
verhaal rondom je favoriete boom en wij 
plaatsen de beste verhalen vanaf januari 
in de Ban.

De redactie.
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Mounleane 2-4
9241 HA  Wijnjewoude
Tel.: 0516 - 48 12 61
Fax: 0516 - 48 13 97

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

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF

GFHGFH

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Wolverlei 5     
9241 ER  Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46

Voor al uw: - nieuwbouw

- verbouw 

- onderhoud 

- renovatie

EDWIN HOFSTEE
TIMMERBEDRIJF

www.gfh.nl

• APK, reparatie en onderhoud alle merken,

   gespecialiseerd in Citroën en Peugeot 

   ook lichte bedrijfsauto’s

• Vervanging van voorruit of ruitreparatie

   vanaf € 0,- eigen risico

• Voordelig tanken

• Occasions

• Geheel automatische wasstraat

• Ook onderhoud van uw leaseauto

Voor meer informatie bel met John v.d. Veen 
Merkebuorren 60 tel.: 48 13 13 / 06-55 77 43 31

‘t Oost 46 - 8431 LK Oosterwolde
Tel. 0516-520724
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Goeiedei doarpsgenoaten,

Myn namme is dus Siska Bouma en ik wenje mei myn trije bern Christina, 
Susanna (se binne in twilling) en Daniël op de Welfingstrjitte 7. Dit is myn twad-
de CareX wente oftewol 'anti-leegstand' wente.

Geef de pen door.

Ik bin hikke en tein yn Oerterp en bin op myn 
19e út hûs gien om yn Drachten te wenjen, 
te learen en te wurkjen. 
We wienen thús mei ús seizen en ik bin de 
tredde fan de fjouwer susters. En nee, we 
binne gjin famylje fan de slachter yn Oerterp 
ha,ha.

As diplomearre fersoargjende haw ik, doe't 
ik fan skoalle gie, altyd oan it wurk west. Ik 
haw wurke by Stichting de Noorderbrug, 
Zorgcentrum de Warrenhove/ it Suderhiem, 
Thuiszorg de Friese Wouden en earder 
noch fjouwer  jier by Philips Suncare (as-
semblaazje fan sinnebanken) yn Drachten. 

Hoe bin ik bedarre yn Wynjewâld? Dat is net 
sa'n moai ferhaal. Op myn earste simmer-
fakânsjedei yn 2009 hat myn partner (doe-
tiidsk) my meidielt dat hy in oare frou hie. 
Myn partner en ik hienen krekt in hûs kocht 
yn Drachten. Ut need moast ik ferhúzje mei 
de bern mar de wenningen by de wennings-
tiftingen lizze net foar it opraapjen. Fan dêr 
dat wy 'anti-leegstand' wenje. Troch myn 
relaasjebreuk bin ik myn baan yn de soarch 
ek kwyt rekke. Ik hie gjin oppas mear foar 
myn bern. Ik haw al in eardere skieding efter 
de rêch, mei de heit fan myn bern, en nei de 
twadde relaasjebreuk seach ik it allegearre 
net mear sitten. Mar ik wol net fjirder yngean 
op wat we meimakke hawwe of wat ús noch 
te wachtsjen stiet want we libje no mei de 
dei. En prakkesearje hoe't it allegearre 
komt, dêr kom je ek net fjirder mei, want dat 
witte je toch net hoe't it komt.

Wat is Wynjewâld toch in skitterjend plakje! 
We wenje hjir no in jier en trije moannen en 

ik bin hjir sa ta rêst kaam. As 'sawat' 
Drachtster hie ik tocht dat ik it net mear nof-
lik wenjen fine soe yn in doarp mar neat is 
minder wier! Want fan ôf it momint dat we 
hjir kaam binne, hawwe we murken dat hjir 
minsken wenje dy't je nimme sa't je binne. 
Wat in waarmte en hertlikheid. Ik stie der fer-
steld fan. Wat is Drachten dan in 'eltsien foar 
sich' kultuer. Der binne ek noch wol folks-
buertsjes mar skaars. Ik hingje der wat tus-
ken yn. Ik mei graach op mysels wêze mar ik 
mei ek wol ris efkes buertsje. 

Ik kom miskien wat oer as in frjemde snúter 
mei myn stikkene boksen en in tatoeage op 
de earm mar ik doch gjin mich kwea. O nee, 
dat liich ik. Ik slaan miggen mar ik doch gjin 
minske kwea. Ik haw wol kreazer yn de 
klean rûn mar troch omstannichheden is dat 
feroare.
Ien kear hie ik alles; in hûs, in man, bern, 
wurk en moaie klean en samar hie ik sawat 
neat mear. Gjin hûs, gjin man, gjin wurk en 
gjin jild om ûnder oaren de bern en mysels 
yn nije klean te stekken. Sa sjoch je mar dat 
it libben yn ien klap feroarje kin. Mar we bliu-
we net by de pakken del sitten. Troch al it 
ûngemak haw ik hjir yn Wynjewâld wer 
ûntspanning krige. Ik bin hjir kaam mei prak-
tysk neat en ús hûs stiet no fol mei guod wat 
we allegearre krigen ha fan buorlju en fan 
minsken dy't ik net iens kin! We binne der 
tige bliid mei! We kinne hooplik oant  april 
2012 hjir wenjen bliuwe en eins hoopje ik 
wat langer want ik fyn Wynjewâld wol 
relaxd. Wol hoopje wy dat we in fêste wente 
fine, dêr't  we net wer út moatte.
As lêste woe ik noch kwyt: as je gjin djipte-
punten krije yn it libben sil je nea de hichte-
punten wurdearje tink ik. 

Yn alle gefallen fûn ik it moai om ús foar te stellen en ik wol de penne troch jaan oan myn 
buorman Jan Blok.
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Meubelmakerij en interieurbouw van Buiten.

Sinds juli 2010 woont Andries van Buiten samen met zijn vrouw en twee kinderen in 
Wijnjewoude. Aan Klein Groningen 15 heeft hij zijn eigen bedrijf als meubelmakerij en 
interieurbouw. Tijd om kennis te maken met deze fanatieke ondernemer.

De 42-jarige Van Buiten is geboren in 
Gorredijk. Na zijn studie reclameontwer-
per is hij hierin 10 jaar werkzaam 
geweest. Door een auto ongeval kon hij 
dit werk niet meer uitvoeren en heeft hij 
zich gespecialiseerd tot meubelmaker en 
interieurbouwer. Het grafisch ontwerpen 
van dingen zit er van jongs af aan al in bij 
Van Buiten. Zo maakte hij vroeger samen 
met zijn vader meubels. In 2008 is hij in 
Gorredijk begonnen met zijn eigen bedrijf. 
Eerst meubels voor familie en vrienden 
maken waarna dit werd uitgebreid. Om 
zover te komen heeft hij de eenjarige 
ambachtelijke meubelmakeropleiding in 
Utrecht gevolgd. Hiermee kon hij zijn 
hobby en creativiteit samenvoegen en 
werd 'Van Buiten Meubelmakerij en 
Interieurbouw' een feit.
De garage bij zijn woning in Gorredijk fun-
geerde als werkplaats. Deze ruimte werd 
al snel te klein waarna hij een bedrijfs-
pand huurde in zijn woonplaats. Nadat hij 
hier weg moest werd er gezocht naar een 
geschikte woon- en werkruimte op een-
zelfde locatie. Deze werd gevonden in 
Wijnjewoude. Door zijn werkplaats aan 
huis is het voor hem makkelijker werken 

en is hij baas over zijn eigen ruimte. Dat hij 
zijn onderneming is opgestart tijdens de 
crisis getuigt van moed. Volgens hem zit 
aan het starten van elke onderneming 
een risico, of het nu crisis is of niet.

Producten.
Voorbeelden van producten die door Van 
Buiten worden gemaakt zijn kasten, 
tafels, keukens, badkamermeubels, stoe-
len en toonbanken. Kortom: alles wat met 
het interieur te maken heeft van (bijna) 
alle soorten hout. Hij maakt meubels voor 
particulieren, maar ook voor bedrijven. Zo 
heeft hij een gedeelte van het interieur 
van een sky-box in het Abe Lenstra stadi-
on gemaakt en heeft hij stands ontworpen 
voor beurzen. Voor hem is het mooi om te 
zien wat voor toegevoegde waarde een 
product voor iemand kan hebben. Hij is 
trots op elk product dat door hem wordt 
afgeleverd. 
Alle meubels worden in opdracht 
gemaakt. Degene die bij hem komen wil-
len toch net iets anders dan in de winkel te 
vinden is. Een standaard meubel voldoet 
vaak niet 100% aan de eisen van de klant. 
In de nabije toekomst zal naast de werk-
plaats een showroom komen waar Van 
Buiten eigen gemaakte modellen heeft 
staan die bekeken kunnen worden. Naast 
het maken van meubels kan men bij van 
Buiten ook terecht voor kleine reparaties.

voor uw meubel en interieur!

Klein Groningen 15 Wijnjewoude

06-42557241  www.avanbuiten.nl  

VAN BUITEN
meubelmakerij         interieurbouw
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Klanten.
Van Buiten heeft te maken met verschil-
lende typen klanten. De één komt met een 
ontwerp voor een interieurconcept dat hij 
uit te voeren heeft. Hier kan hij zijn vak-
manschap in kwijt. De ander komt met 
voorbeelden van diverse meubelen die 
creatief samengevoegd kunnen worden 
tot één meubel. Ook zijn er klanten die 
nog geen idee hebben hoe het er uit moet 
zien, maar die wel weten wat ze ermee wil-
len. Bijvoorbeeld wat er in moet passen. 
Hier gaat hij samen met de klant een 
oplossing voor zoeken waarin hij zijn 
eigen creativiteit volledig kwijt kan. Nadat 
het ontwerp goedgekeurd is door de klant 
wordt dit werkelijkheid. Hij denkt mee wat 
de klant wil en wil het product tot in perfec-
tie uitvoeren. 

Door zijn werkzaamheden in de reclame 
heeft hij geleerd om te vertalen wat de 
klant graag wil. Samen met het streven 
naar perfectie kunnen dit zijn sterke pun-
ten worden genoemd. Hij wil goede kwali-
teit afleveren en de klant tevreden hou-
den. Van Buiten merkt dat hij steeds meer 
bekendheid in de regio krijgt en de klant 
hem steeds beter weet te vinden.
Wilt u meer informatie over zijn werk? 
Neem dan een kijkje op www.avanbui-
ten.nl of neem contact met hem op. Voor 
advies of vragen kunt u altijd bij hem 
terecht. 

Anne-lys.

Hoge glazen vangen veel bier. 

Spelenderwijs een goede start op school.

Opstapje is een speel- en leerprogramma voor kinde-
ren van 2 tot 4 jaar. Met Opstapje kunt u uw kind thuis 
voorbereiden op de basisschool. Uw kind leert spelen-
derwijs van u. U krijgt hiervoor materialen en begelei-
ding. Help uw kind spelenderwijs leren!

Opstapje- moeders aan het woord:
  -  Mijn zoon praat nu veel beter, hij heeft veel nieuwe woorden geleerd
  -  Van Opstapje heb ik geleerd dat mijn kind veel van mij kan leren
  -  Ik heb geleerd om geduldig te zijn

Vragen?
Neem contact op met 'De Opstap' tel. 0513-468636 of 
stuur een mail naar a.vanneerbos@timpaanwelzijn.nl

www.timpaanwelzijn.nl
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Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Dopheide 8c-2
9202 PB  Drachten

0512 - 54 67 10
0512 - 54 66 35

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

Fax: (0516) 54 19 34 www.destripe.nl

Mobiel: 06 -21 67 10 24

Alle dagen geopend

van 9.00 uur t/m. 20.30 uur

Eet   café Restaurant

Mr. Geertswei 39

9241 GK  Wijnjewoude

0516 - 48 17 81

06 - 504 88 016

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

FB

AUTORIJSCHOOL
Tel: 0516-480509

Gsm: 06-23005505

 www.autorijschoolmanuel.nl    info@autorijschoolmanuel.nl 

Klein Groningen 16

9241HS  Wijnjewoude

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl



9.

Het leven rondom Klein Groningen.

De CAV, melkfabriek en werktuigencoöperatie, drie grote coöperaties van Wijnjewoude 
die zich vroeger gevestigd hadden op Klein Groningen. Een bedrijvig centrum dat een 
belangrijk onderdeel uitmaakte van het turfvervoer. In deze editie van de Bân wordt een 
schets gegeven van hoe het er vroeger aan toe ging op Klein Groningen. De heer en 
mevrouw Duursma, woonachtig in Ureterp, en de heer Bruinsma uit Wijnjewoude heb-
ben lang op Klein Groningen gewoond en hebben veel informatie prijsgegeven.

Voor de geschiedenis van Klein Gro-
ningen moet worden teruggegaan naar 
1877. Toen werd dit punt van Wijnjeterp 
bereikt met het graven van de vaart. 
In1783 was men tot Ooststellingwerf 
gevorderd. De vaart was een afvoerka-
naal om het ontoegankelijke hoogveen 
moeras te ontwateren en als transport-
route om de turf af te voeren. De griet-
mannen hadden al jaren veengronden 
aangekocht in Ooststellingwerf, Fochte-
loo en Appelscha. De jongere generatie 
Daniël de Blocq Lycklama a Nijeholt maak-
te het plan om de vaart zuidwaarts door te 
trekken. Hierdoor konden de hoogveen-
gebieden in Ooststellingwerf over eigen 
vaarwater bereikt worden. In 1877 kreeg 
hij toestemming van de betrokken eigena-
ren en kon de bocht gemaakt worden. 

Beurtschipper.
Tientallen jaren werd er in Wijnjeterp 
gegraven, daarna kwam de turfwinning. 
Tot 1850 werd het vervoer van goederen 
en personen over het water gedaan. Voor 

het vervoer van goederen en personen 
was men tot halverwege de 19e eeuw 
aangewezen op vele kanalen en meren. 
De schippers op deze beurtdiensten wer-
den door de provinciale en gemeentelijke 
overheden benoemd. Bij de aanstelling 
moesten ze een borgsom storten voor 
een betrouwbare bezorging van de aan 
hun toevertrouwde goederen. Waar-
schijnlijk is Alle Jochums de eerste beurt-
schipper van het traject Gorredijk – 
Wijnjeterp – Donkerbroek geweest. 
Volgens historische informatie was Tette 
v.d. Meer in 1879 de laatste schipper die 
tot beurtschipper was benoemd. In de 
jaren na 1850 was de opbrengst van het 
veen zo slecht dat men het schoolgeld 
van de kinderen amper kon betalen. 
Door de beurtschipper was Klein Gro-
ningen een belangrijk punt in Wijnje-
woude. Omstreeks 1800 legde Napoleon 
grindwegen aan en werden de wegen 
beter. Dit ging echter wel ten koste van de 
opbrengst van de beurtvaart tussen Klein 
Groningen en Gorredijk. 
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Coöperaties.
In het begin van 1900, om precies te zijn 
op 23 juni 1903, werd de coöperatieve zui-
velfabriek 'de Vooruitgang' opgezet. Dit 
onder directeur J.Y. van der Velde. De zui-
velfabriek kreeg de melk met grote platte 
boten aangevoerd. In de winter gebeurde 
dit met de slee. Vanuit de overige hoeken 
van het dorp werd de melk met paard en 
wagen aangevoerd. Heel wat kleine boe-
ren die eerst hun eigen vee molken en 
dan de melkrit hadden, verdienden er zo 
een centje bij. Van de melk werd o.a. kaas 
en boter gemaakt. De restproducten, 
zoals karnemelk werden gebruikt om de 
beroemde karnemelkse gortpap en meel-
pap te maken. Elke dag trok de sûpekarre 
door het dorp en verkocht de pap, melk, 
karnemelk, boter en kaas van de eigen 
fabriek. 

Omstreeks dezelfde tijd werd de Coöpe-
ratieve Aankoop Vereniging (CAV) door 
Ale Buursma opgericht. De CAV werd 
later omgedoopt tot Coöperatieve 
Aankoop Friesland (CAF). Kunstmest 
werd eerst op bokken (houten boten) ver-
voerd waar een boerenwagen op paste. 
De kuiper Annema maakte de botervaten 
voor de fabriek, evenals de waterpom-
pen. In een boom van een 30 tot 40 centi-
meter doorsnede zat een gat waarmee 

met een pomp water uit de grond werd 
gepompt. Omdat dit grondwater was, was 
dit water volgens mevrouw Duursma 
goed tegen de verkoudheid. 
Om het huis van de heer en mevrouw 
Duursma zat een heg. Mevrouw Duursma 
kan zich nog goed de jutezakken herinne-
ren die hierop lagen te drogen. Deze jute-
zakken werden geleverd door boeren. 
Hier had o.a. kunstmest ingezeten en 
waren makkelijk in de vaart schoon te 
maken. Later werden boeren verplicht om 
deze zelf schoon te maken en werden de 
jutezakken op een gegeven moment ver-
vangen door plastic zakken. In 1968 is er 
bij hun huis een winkel bijgekomen.
De coöperatieve werktuigenvereniging 
“de samenwerking” was de derde vereni-
ging in ons dorp die het boerenbelang 
diende. De loodsen kwamen aan de 
Moskouwei op Klein Groningen. De heer 
Harm Zwaga was directeur van zowel de 
CAV als de werktuigenvereniging.
De schepen die bij Klein Groningen kwa-
men lagen soms vol met suikerbieten die 
afgekeurd waren, kunstmest en stro. Men 
had drie dagen nodig om dit te lossen. 
Gelukkig werden deze vanaf de jaren 50 
geleegd met kranen. Zij waren minder 
dan een dag bezig om de schepen te 
legen. De schepen lagen met hun gezicht 
richting Donkerbroek, daar was het water 
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namelijk iets dieper dan in Wijnterp en kon 
men meer. De Tjalling Harkeswei was 
vroeger niet breder dan een fietspad. De 
bakker kon er maar net fietsen met zijn 
broden voorop.
In 1940 was het huis van Van der Sluis 
een boerderij van de familie van der Wal. 
De brug bij Klein Groningen was een draai 
die bediend werd door deze familie. 
Omstreeks 1953 kwam de vijf meter 
brede brug die er nu nog steeds ligt. 

Winkels Klein Groningen.
De heer Duursma herinnert zich nog goed 
de diverse winkels die Klein Groningen 
bezat. Zo was er een manufacturen win-
kel van de familie Koopstra, in het huis 
waar nu Homme v/d Lei woont. Jeep 
Koopstra verkocht o.a. hemden, broeken, 
kleden en onderkleding. Met deze pro-
ducten ging hij langs de deuren om ze aan 
de man te brengen. Gerrit Piet van der 
Meulen had de kruidenierswinkel tegen-
over de directeurswoning van de melkfa-
briek. De timmerzaak van Hendrik 
Buitenveld ontbrak niet. Deze bevond 
zich tegenover AVIA tankstation. Evenals 

een zaak met huishoudelijke artikelen van 
Hendrik Jongsma. Bakker Dijksma maak-
te de winkels compleet. Fokke Jansma 
was fietsmaker. Hij was op een gegeven 
moment de enige die een auto bezat, hier 
reed hij taxi mee. De huidige benzine-
pomp was vroeger de garage voor de 
auto. In de jaren 60 is hij hiermee opge-
houden. 

Naam.
De naam Klein Groningen, waar komt 
deze vandaan? Vroeger was het een druk-
te van belang van turfschepen in de 
bocht. Tegelijkertijd lagen er wel 40 sche-
pen. Bij de veenarbeiders zaten Gro-
ningers. Deze vergeleken de drukte met 
Groningen. Omdat 'groot' Groningen al 
bestond werd dit Klein Groningen. 
De meeste huizen die er nu staan zijn 
vroeger gebouwd voor de werknemers 
van de verschillende coöperaties. Gaan-
deweg de jaren heeft Klein Groningen 
zich ontwikkeld tot de gemeenschap die 
het nu is. Nog steeds is er de bedrijvigheid 
die er vroeger al was. 

Anne-lys.
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ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 - 9241 WH  Wijnjewoude
Fax: 0516 - 47 15 93

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

zaak
mobiel
e-mail

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

roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Roelof de Jong

website: www.dejongautosenmachines.nl

:
:
:

de jong auto’s      machines&

Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf

Bremerheide 20   Wijnjewoude    Tel.: 0516 - 481383

ook voor kunststofkozijnen 

gevelbekleding en windveren
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Dorpsfeest 2012.

Zoals in de vorige Bân al stond vermeld hebben we dit jaar een nieuwe samenstelling 
van het bestuur. Deze keer zullen de nieuwe bestuursleden Jelle de Vos en Jeanette de 
Jong zich kort aan u voorstellen. 

Hallo, ik ben Jeanette de Jong. Ik ben 24 
jaar en woon bijna mijn hele leven in 
Wijnjewoude. Tijdens mijn studie Sociaal 
Pedagogisch Hulpverlener heb ik 2 jaar in 
Groningen gewoond. Ik ben in 2008 
teruggegaan naar Wijnjewoude, waar ik 
samen met mijn vriend Menno een huis 
heb gekocht op de Noormanstrjitte. We 
wonen hier met veel plezier. Ik werk sinds 
5 jaar bij Verslavingszorg Noord 
Nederland in Groningen. Ik heb op ver-
schillende locaties gewerkt zoals het 
Straatprostitutie Project, de gebruiks-
ruimte en nu sinds 3 jaar als HBO ambu-
lant woonbegeleidster. Ik begeleid men-
sen die vaak na een jarenlange versla-
ving, zonder middelen weer zelfstandig 
willen gaan wonen. Ik doe mijn werk met 
veel plezier. Verder voetbal ik in het 
damesteam van vv Bakkeveen en ben ik 
in het weekend vaak op het voetbalveld te 
vinden van zowel Bakkeveen als ODV. Ik 
ben in het bestuur van Stichting 

Dorpsfeest Wijnjewoude gegaan omdat ik 
het leuk vind om mee te denken over een 
feest waar ik zelf ook al jaren te vinden 
ben. Ik hoop dan ook dat we er komend 
jaar weer net zo'n leuk feest van maken 
als voorgaande jaren. Ik heb daar in ieder 
geval alle vertrouwen in. Tot dan!

Mijn naam is Jelle de Vos. Ik woon al 28 
jaar in het prachtige dorp Wijnjewoude. Ik 
heb de meeste tijd aan de Mounleane 
gewoond en woon nu alweer twee jaar op 
de te Nijenhuiswei. Voetballen is mijn 
grote hobby, dat doe ik al zolang ik kan 
lopen. Ik ben daarnaast ook nog scheids-
rechter. Dus de weekenden zijn al gauw 
gevuld. Ik zit sinds het laatste feest in het 
bestuur. Mijn visie op een dorpsfeest is: 
“plezier voor jong en oud”. Ik hoop dat we 
dat kunnen bereiken door een breed pro-
gramma te bieden waar voor alle leeftij-
den wel iets te doen is. Ik vind wel dat je 
met z'n allen het feest moet maken…. Tot 
ziens op het dorpsfeest 2012!

Soos Wijnjewoude.

9 November hadden we de heer H. Minkema die ons vertelde over het Fryske hynder.
Ook liet hij ons dia's zien. Het was een geslaagde middag.
Donderdag 15 december om 15.00 uur hebben we onze kerstmiddag in 't gebouw de 
Driehoek.
Dameskoor Zanglust uit Ureterp met zang, samenzang en een kerstverhaal deze mid-
dag verzorgen.
We sluiten af met een kerstbroodtafel. Graag opgave voor 12 december bij het bestuur.

Joke.

Na het spel gaan de pion en de koning 
weer terug in hetzelfde doosje .
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Workshop zelf kaasmaken. 
Op kaasboerderij 'de Stelp' in Oldeberkoop ga je zélf kaas-
maken. Deze workshop duurt een hele middag en je maakt 
in groepjes van vier je eigen kruidenkaasje. Tussendoor 
bekijken we het boerenbedrijf zoals de melkrobot en de 
boerderijdieren. 
Na afloop drinken we een glaasje wijn of sap, met heerlijke boerenkruidenkaas. Je 
eigen kaasje krijg je drie weken later, omdat het eerst moet rijpen. Dit is ook voor kinde-
ren een boeiende en leerzame workshop! 
Docent:          Dori van der Gun.
Datum:          zaterdag 28 januari, vertrek MFC De Swingel
Tijd:             13.00-17.00 uur.
Kosten:          € 20,00 (kinderen gereduceerd tarief)
Contactpersoon:   Dickey Gardenier, tel. 06-22655828
 
Bezembinden. 
Vroeger werd de, van berkentakken gemaakte, bezem gebruikt om de stal en het 
straatje mee aan te vegen maar vooral om sneeuw mee te ruimen. Tegenwoordig wordt 
dezelfde bezem nog steeds gebruikt voor deze, maar nu ook voor decoratieve, doelein-
den. Leer in twee lessen hoe de bezem wordt gemaakt. In de eerste les ga je met een 
bezembinder de bossen in, op zoek naar takken en een bezemsteel. De steel kan ook 
bij de bezembinder worden gekocht. In de tweede les ga je je eigen bezem samenstel-
len en binden.
Docent:        Wietze van der Lei.
Datum:      zaterdagmiddag 28 januari en 4 februari.
Tijd:                      Vanaf 13.30-16.00 uur.
Kosten:        € 7,50
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878.

Workshop over Friese kostuums. 
Deze avond maak je kennis met het traditionele Friese kostuum. Ook laten we je zien 
dat de kostuums, ondanks het traditionele aspect, aan mode onderhevig waren. De 
getoonde kostuums zijn gemaakt door Marten Tolsma Sikkes en de mutsen en flodder-
mutsen door Vronie Asma. Vronie zal ook laten zien hoe ze floddermutsen maakt (brei-
en en kantklossen). Eén van de vrouwelijke aanwezigen, wordt uitgenodigd om de 
Friese klederdracht te laten zien. Zo krijg je een beeld hoe alles eruit ziet met al die rok-
ken.   
Docent: Marten Tolsma Sikkes en Vronie Asma.
Datum: donderdagavond 19 januari. 
Tijd: 20.00-22.00 uur.
Kosten: € 4,00, incl. 1 x koffie/thee.
Contactpersoon: Sybout Posthuma Linthorst, tel. 0516-481646
 

De buurtacademie.

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, 
maar ik neem geen risico's. 
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Introductieles duiken. 
Heb je je altijd al eens afgevraagd hoe het nu is om gewichtsloos te zijn? Of zou je 
wel eens willen weten hoe het is om onder water adem te kunnen halen? Dan zou je 
zeker eens een keer een introductieles duiken moeten volgen! De introductieles  is 
speciaal ontwikkeld om je een keer de gelegenheid te geven om te voelen waarom 
miljoenen duikers over de gehele wereld zo graag onder water zijn en er niet over 
uitgesproken raken. Je begint natuurlijk tijdens deze les eerst met een korte uitleg 
waarin je wordt uitgelegd aan welke "spelregels" je je onderwater dient te houden. 
Ook wordt de globale werking van de duikapparatuur aan je uitgelegd zodat je daar-
na met het volste vertrouwen een echte persluchtduik in het zwembad van 
Lyndensteyn kan gaan maken.
Docent:        Duikvereniging de Rog.
Datum:         12 januari.
Tijd:                  20.00-21.00 uur.
Kosten:         € 23,00 
Locatie:        Lyndensteyn Beetsterzwaag. 
Contactpersoon:   Siebo Groenewold, tel. 0516-481878.

Nieuwe cursus

Naam;

Adres;

Postcode/Woonplaats;

Telefoonnummer;

E-mail adres;

Wanneer u uw e-mailadres invult ontvangt u elke maand onze acties via e-mail.
Één bon is geldig  voor één  persoon.

December Actie
De kerstdagen komen er weer aan.
Heeft u al een afspraak gemaakt?

Maak deze dan nu!

0516-850885
Meester Geertswei 1,

Wijnjewoude

Maak snel een afspraak
&

ontvang een GRATIS verrassing,
bij inlevering van deze ingevulde bon.
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UITVAART VER. E.D.D.  Wijnjewoude e.o.
Voor crematie en begrafenis

0516 - 

0516 - 48 18 80

48 13 05J. Miedema

G. v.d. Wier-v.d. Meulen

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Weinterp 40

9241 HE  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 81

Fax: 0516 - 48 13 62

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

Tjalling Harkeswei 75
9241 HL  Wijnjewoude
tel./fax: 0516 - 47 16 88
e-mail: info@kirtan.nl
website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen

op het gebied van:

* meditatie

* yoga

* massage

* stresspreventie

* emotioneel lichaamswerk

k     i     r     t     a     n

m e d i t a t i e s c h o o l

dorpshuis

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders:
Erik en Anja van der Veen

Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 31 97 96 91
b.g.g.: 0516 - 78 50 39

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Slotemaker de Bruineweg 2

8433 MB  Haulerwijk

Tel.: 0516 - 42 12 81

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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31.12.2011 Vervolg.

Zoals u kon lezen in de Bân van november willen we dit jaar georganiseerd carbidschie-
ten op de laatste dag van het jaar. We doen een oproep aan een ieder die op 31decem-
ber met carbid wil gaan schieten dit gezamenlijk te doen op het terrein, scheef achter de 
woning van Ina (schoonheidsspecialiste Zandbergen) en Eling aan de Gentiaan. 

Hieronder vragen wij u aandacht voor en-
kele punten c.q. afspraken:
Er is een vergunning aangevraagd om te 
mogen schieten tussen 10.00 uur en 
17.00 uur. Toegestaan zijn carbid bussen 
van maximaal 50 liter. Bussen of iets der-
gelijks met een grotere inhoud dan 50 liter 
zijn niet toegestaan. Doet men dit toch 
dan doet men dit op eigen risico en ris-
keert men een boete van € 750,- en in 
beslagname. En een vergunning voor 
2012 kunnen we dan ook vergeten.
Er wordt alleen met carbid geschoten. 

De toegang naar het “ schietterrein ” is NIET langs de woning van Ina en Eling. De in-
gang is op de Gentiaan, tegenover nummer 31. Hier zal over de sloot een voorziening 
worden getroffen. Zie tekening. Het is beslist NIET toegestaan dat men met auto's e.d. 
op het land van de familie Pool komt. Aan de inwendige mens zal ook worden gedacht. 
Dit zal worden verzorgd door Erik en Anja in samenwerking met de Stripe. 
Wij hopen op een gezellige en geslaagde afsluiting van 2011. 

De carbid Sjitters.

De WAW-Buurtacademie, denkt u mee?

De WAW-Buurtacademie is een samenwerking tussen de WAW, het Friesland College, 
de gemeente, Dorpsbelang, het Dorpssteunpunt en Timpaan Welzijn. Zoals u wellicht 
opgevallen is, draait de WAW-Buurtacademie inmiddels op volle toeren. Er worden 
diverse cursussen en workshops aangeboden die educatief, maar ook gewoon leuk en 
boeiend zijn. Ook in deze editie van de Bân leest u meer over ons cursusaanbod.  

Uw wensen en ideeën
De WAW-Buurtacademie is van ons alle-
maal. Naast het aanbieden van cursus-
sen op de manier zoals dat nu gebeurt, 
horen we ook graag waar uw interesse 
naar uitgaat. Enkele dorpsbewoners heb-
ben hun wensen voor een bepaalde cur-
sus al geuit, waarvoor hartelijk dank! 
Maar we staan open voor meer reacties. 
Over welk onderwerp wilt u meer weten of 
eens een cursus in willen volgen? Dat kan 

iets creatiefs zijn, maar ook iets nuttigs 
zoals bijvoorbeeld een basiscursus elek-
tronica, een taalcursus of EHBO voor kin-
deren. Kortom; geen idee is te gek! Laat 
ons weten wat u leuk vindt. 
Maak uw wensen kenbaar, dan probe-
ren wij uw idee te realiseren! Bel of mail 
ons via:  of via 
tel. 0516-481878. 
We zijn benieuwd naar uw reactie!

waw-ba@wijnjewoude.net

mailto:waw-ba@wijnjewoude.net
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Tel.:
Mobiel:
E-mail:

0516 - 85 08 62
06 - 536 740 98
loksleane@home.nl 

Voor alle tegelwerk

badkamers & toilet

keukens & vloeren

Wijnjewoude 

Lid van:

Voetverzorging Marijke

M.G.A. de Bruin

Te Nijenhuiswei 27

9241 EA  WIJNJEWOUDE

Tel. mobiel: 06 29 211 470

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

Hendrik van der Heide

06 - 46 18 12 04

info@aforum.nl    aforum.nl

 

Gediplomeerd pedicure

Aantekening : diabetes

Aantekening : reuma

Ook bij u thuis
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Volkstuinencomplex Wijnjewoude

Zoals u in één van de vorige edities van ons dorpsblad heeft gele-
zen, treft de Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude-Buurtacademie 
voorbereidingen voor een volkstuinencomplex in ons dorp. 

Sinds de vorige oproep hebben zich 
inmiddels een aantal belangstellenden 
gemeld. Maar belangrijker nog… Anne 
van der Veen (van de Loksleane) meldde 
zich spontaan bij de WAW-Buurt-
academie en stelt een stuk land van 27 
are ter beschikking. Toeval bestaat niet, 
want hij liep al langer met de gedachte 
rond om dit weiland beschikbaar te stellen 
voor volkstuinen. Voorheen had hij op dat 
weiland enkele hobbyschapen, maar hij is 
onlangs met deze hobby gestopt. Het stuk 
land is gelegen achter de Noormans-
strjitte en is zowel vanaf de Noormans-
strjitte, als vanaf Ald Duerswâld te berei-
ken. 

Het begin is er. We hebben een stuk 
grond en al een aantal belangstellenden. 
Daarnaast wordt achter de schermen 
hard gewerkt aan overige voorbereiding-
en, zoals afstemming met de gemeente, 

het opstellen van een reglement, nadere 
afspraken met Anne, afspraken over 
gebouwtjes op het complex en nog veel 
meer… 

De kosten voor een volkstuin zijn nog niet 
bekend. Ook dat moet nog nader bere-
kend worden. Maar het uitgangspunt is 
dat we de kosten voor de deelnemers van 
het volkstuinencomplex laag willen hou-
den. 

Heeft u ook interesse om over een paar 
maanden aan de slag te gaan op uw 'ei-
gen' volkstuintje in ons dorp? En dan zelf 
een stuk grond gaan bewerken? 

Yn de maitiid lekker wrotte yn e grûn? 

Meld u dan aan bij Sybout Posthuma 
Linthorst (tel. 481646) of 
Siebo Groenewold (tel. 481878). 

Een goede buur is het halve proefwerk. 
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Manuele praktijk, nu ook in Wijnjewoude.

Naast een pedicure behandeling kunt u nu ook terecht voor massage therapie bij Alma 
van der Meulen aan de Mr. Geertswei in Wijnjewoude.

Wat is massage therapie, shiatsu therapie? Shiatsu is drukpuntmassage, een thera-
peutische vorm van massage. Met de massage wordt aan het lichaam een prikkel gege-
ven om zelf aan de slag te gaan om te herstellen. Het lichaam heeft een zelfhelend ver-
mogen. Dit zelfhelende vermogen van het lichaam is de basis van de shiatsu therapie.
Bij herhaling van deze prikkel zal het lichaam zich sterker herstellen, waardoor de 
klachten kunnen verdwijnen.

Massage therapie heeft goede resultaten bij o.a.:
- Rug-, nek- en schouderklachten
- Rsi en tennisarm
- Hoofdpijn, migraine
- Vermoeidheid
- Stress
- Burnout
- Maag- en darmklachten
- Slapeloosheid.

De behandeling wordt gegeven op een massagetafel en duurt 50 tot 60 minuten.
De manuele praktijk is lid van het NVST en SRBAG geregistreerd, waardoor de behan-
deling shiatsu door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) wordt vergoed.
De vergoeding gaat niet ten koste van uw eigen risico.
Voor vragen of het maken van een afspraak, bel naar 0516-480895

Pedicure- en Manuele praktijk
Alma van der Meulen
Meester Geertswei 36
Wijnjewoude

                                           Nederlandse Vereniging van                     Stichting Registratie 
                                                Soma Therapeuten                              Beroepsbeoefenaars
                                                                                                     Aanvullende Gezondheidszorg  

Fysiotherapie Goren

·Fysiotherapie

·Manuele therapie

·Nek-, schouder- en arm specialisatie

·Triggerpoint therapie

·Medische fitness (alleen in Haulerwijk)

Vestiging Bakkeveen:
Tel: 0516 54 22 46
Weverswâl 7, 9243 JL Bakkeveen
Vestiging Haulerwijk:
Tel: 0516 42 27 61
Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk

www.fysiotherapiegoren.nl
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Prikbord

Opbrengst Nierstichting 2011.

De collecte van de Nierstichting Nederland 
in Wijnjewoude heeft een bedrag 

opgeleverd van  € 1.138,87
Alle gevers en collectanten hartelijk dank!

 
Excuses voor de late bekendmaking.

Kadotip

Kadotip voor de decembermaand, om te 
geven of te krijgen: een workshop van de 

WAW-Buurtacademie. Kijk voor het 
cursusaanbod elders in deze Bân.

Verkoping in het Wâldhûs

De verkoping in het Wâldhûs heeft 
opgebracht € 377,40. 

Allen heel hartelijk dank voor uw 
medewerking. 

De prijzen zijn gewonnen door:  
· G. van Veen,  

een mand met boodschappen,
· J. Nust, Russchenreed 38, won een fles 

wijn met het raden van het aantal pinda’s in 
de pot. Er zaten 3050 in.

· A. Meesteringa, Petersburg 30. 
heeft de pop gewonnen, 

de naam van de pop was Nynke.
Allen hartelijk gefeliciteerd. 

Alle winnaars wonen in Wijnjewoude.
 

De leiding Janke Jongsma en Froukje Pera.

 Loksleane 17

Workshop Kerst

Lightball
We bekleden een piepschuim bal met mos, 
daarna steken we met krammen er lichtjes 

op vast. 
Met kerstgroen en dennenappels wordt de 
bol verder vol gemaakt, daarna een toefje 

tillandsia en het geheel wordt met lijmspray 
ingespoten met daarop een plaatselijke 

sneeuwbui.
Een mooi verlichte winterse kerstbal die op 

een vierkant dienblad komt te staan.
 

Datum: woensdag 7 december
     donderdag 8 december

Tijd: 20.00uur
Prijs: € 22,50

zelf meebrengen:
Lijmpistool met patronen (Action)

 
Windlicht met Blad op kerstschikking

We beplakken het windlicht met blad, 
daarna steken we een rechthoekige bak op 
met kerstgroen, hierop wordt het windlicht 
geplaatst.  Verder wordt het versiert met 

kerst decoratie en mos.
Een mooi kerststuk voor op de tafel.

 
Datum: woensdag 14 december

      vrijdag 16 december 
Tijd: 20.00uur
Prijs: € 22,50

Zelf meebrengen:  
Lijmpistool met patronen (acction)

 
Even een avond onder genot van koffie/thee 

en wat lekkers creatief bezig zijn !
 

Opgave bij:

Weinterp 1 Wijnjewoude
0516 - 48 06 68

    

Waakt u voor Neospora.

Deelnemers aan de GD Tankmelk Neospora 
ontvingen in de afgelopen maanden gratis 

een bordje voor in de wei, met als vragende 
tekst: "Waakt u met ons mee? Onze koeien 
kunnen ziek worden van hondenpoep".

U kunt extra bordjes bestellen 
voor € 8,95 per stuk (excl. btw.) 

zolang de voorraad strekt.
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.

(0516) 48 12 93 of 48 16 12
06 - 51 33 95 55
(0516) 48 17 05

BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES 

BV

TAXI

Merkebuorren 72

Tel.: 
Mobiel:
Fax: 

9241 GH  Wijnjewoude

Geldautomaat en 
chipknipoplader 
aan de Merkebuorren 

Tel: 0512-587777 

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij

 zittend ziekenvervoer.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd 

in “W.M.O. Vervoer”.

W.M.O. Is een vervoersvergoeding 

voor ouderen of gehandicapten 

die zich moeilijk verplaatsen.

Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking!

Bel dan gerust,

wij verzorgen alle papieren voor u!

Rabobank

 

Drachten -Ureterp

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Klein Groningen 22 

9241 HS  Wijnjewoude

Tel.:  (0516) 491277

Fax: (0516) 491479

Internet:  www.garagedevries.nl

E -mail: info@garagedevries.nl
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Longa nieuws!

Na een aantal acties en een donatie vanuit het Rabobankfonds 
is het eindelijk zover:
Longa heeft een nieuwe valkuil!! We willen deze super aan-
schaf graag met jullie vieren en hebben daarom een ”VALKUIL 
FUIF” georganiseerd.

Het feest zal plaatsvinden op woensdag 
21 december in de Swingel. Aangezien 
we de valkuil graag aan iedereen willen 
laten zien en uitproberen, hebben we het 
volgende programma gemaakt:
14.00 uur tot 14.45 uur ouder/peuter in-
stuif onder leiding van Sigrid Hof.
15.00 uur tot 17.00 uur een behendigheid 
parcours in combinatie met springen in de 
valkuil, voor kinderen vanaf 6 jaar.
17.00 uur tot 17.30 uur officiële opening 
van de valkuil, waarbij ook de Rabobank 
uitgenodigd is. Daarna zullen er demon-
straties volgen van de acro-,spring- en 
streetdance groepen.

Kortom: ben je nieuwsgierig naar de val-
kuil, wil je ervaren hoe het is om in een val-
kuil te springen en wil je een aantal 
demonstraties van Longa leden zien… 
kom dan langs op woensdagmiddag 21 
december in de Swingel!

Maatschappelijke stage: ben je op zoek 
naar een maatschappelijke stage in 
Wijnjewoude, dan ben je bij ons op het 
goede adres. Bij Longa kun je 1 of 2 uren 
stage lopen per week terwijl je assisteert 
bij het lesgeven. Heb je interesse bel dan 
gerust met Dute Faber 0516481578 of 
mail naar bestuur@longawijnjewoude.nl 

Bezoek- en postadres

MFC “De Swingel”

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 

- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes

 

Geld is een vreemd goedje; 
als je het bewaart heb je er niks aan, 

als je het uitgeeft ben je het kwijt.
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De Zonnebloem afdeling Ureterp (waarbij ook de inwoners uit Frieschepalen, 
Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude vallen) vierde op 18 november 2011 met 
haar vrijwilligers het feit dat de afdeling 25 jaar bestaat. Dit werd een waar feest met 
vele verrassingen. Allen werden welkom geheten door twee Zwarte Pieten. 
Burgemeester mevrouw Ravestein opende de middag en had veel waarderende woor-
den voor de vrijwilligers. Vier daarvan zijn vanaf het allereerste begin actief: Ymie 
Offringa. Ipie Roffel, Griet Wiersma en Hilly de Jong. Laatstgenoemde kreeg zelfs een 
koninklijke onderscheiding.

Vrijwilligersfeest bij Zonnebloem afdeling Ureterp.

Later in de middag kregen de genoemde 
vier oud-gedienden een gouden draag-
speld van de Zonnebloem. Voor drie vrij-
willigers die nu tien jaar actief zijn binnen 
de Zonnebloem was er een zilveren 
draagspeld. Verder werd de middag 
gevuld door eigen leden met diverse 
voordrachten, een sketch en een vrolijke 
act op een potpourri van gezellige liedjes.
Na het gezamenlijke gourmetten en een 
onverwacht optreden van de Sinterklaas-
groep ging iedereen weer huiswaarts. 
Omdat ook de gastenmiddag op 15 okto-
ber een groot succes was kan de Zon-
nebloem afdeling Ureterp terugzien op 
een zeer geslaagd jubileumjaar.
Dit geeft energie om straks in het nieuwe 
jaar ook weer volop activiteiten te organi-

seren voor onze doelgroep. Mede door 
een financiële bijdrage van het Fonds 
Coöperatief Dividend van de Rabobank 
Drachten-Ureterp kon ook waardering 
voor de vrijwilligers tot uitdrukking worden 
gebracht.

Koffiemorgen van de Zonnebloem te Wijnjewoude.

De Zonnebloem organiseert op woensdag 11 januari 
2012 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. We 
maken er een vrolijke morgen van met liedjes die wor-
den begeleid door trekzak muziek. Dus meezingers. 

Het zaaltje is open om 09.00 uur, de koffie staat klaar om 09.30 uur
en de ochtend duurt tot ± 11.30 uur . Kosten per persoon zijn €2,50. 
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
Alie Blauwbroek,Loksleane34 tel;0516-481307
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Praktijk voor Fysiotherapie in Wijnjewoude.

Vanaf dinsdag 3 januari kunt u voor een behandeling fysiotherapie in Wijnjewoude zelf 
terecht. Op die dag opent onze nieuwe praktijk 'Fysiotherapie Wijnjewoude' namelijk 
haar deuren in multifunctioneel Centrum 'de Swingel'. 
Fysiotherapie Wijnjewoude is een dependance van Fysiotherapie De Sportlaan / BAG 
Drachten van de fysiotherapeuten Kees Verhoeven en Oedo Mulder. 

In de visie van onze fysiotherapiepraktijk 
staat de patiënt centraal en daarmee vin-
den wij ook dat men voor fysiotherapeuti-
sche zorg dichtbij huis een afspraak moet 
kunnen maken. 

Onze collega fysiotherapeut, Tealinda 
Hoogeboom, zal vanaf januari in eerste 
instantie op dinsdag- en vrijdagmiddag 
aanwezig zijn in Wijnjewoude.
Telefonisch zullen wij op werkdagen 
bereikbaar zijn op 06-18427711. 

In principe kunt u voor elke aandoening 
van het houdings- en bewegingsapparaat 
bij 'Fysiotherapie Wijnjewoude' terecht. 
Voor medische trainingstherapie en/of 
meer specialistische therapie kunt u altijd, 
zonder vertraging in het behandeltraject, 
worden doorverwezen naar onze praktijk 
in Drachten.

Kees Verhoeven en Oedo Mulder.
 
Fysiotherapie Wijnjewoude
Meester Geertswei 4   ('de Swingel') 
9241 GL  Wijnjewoude
Tel.: 06 18427711 

Op 3 januari 2012 openen wij onze 
nieuwe praktijk in ‘de Swingel’

Fysiotherapie Wijnjewoude
   

 Meester Geertswei 4, 9241 GL  
Wijnjewoude, Tel. 06-18427711

De praktijk is een dependance van Fysio-
therapie BAG De Sportlaan in Drachten.

Tealinda Hoogeboom, fysiotherapeut

Nieuws van Euphonia!!

Vrijdag 30 december a.s. komt Muziekvereniging Euphonia vanaf 9.30 uur bij u langs 
met heerlijke oliebollen. U hoeft er de deur niet voor uit!  Mocht u vrijdag 30 december 
niet thuis zijn, dan kunt u de oliebollen telefonisch bestellen bij Jannie de Vries, Te 
Nijenhuiswei 7 in Wijnjewoude, telefoonnummer 0516–481475.

Net als voorgaande jaren verkopen wij weer appelflappen op bestelling.
Dit kan telefonisch bij Jannie de Vries of stuur een mailtje naar ria-russchen@hetnet.nl.
Bestellen kan tot woensdag 28 december. Alle bestellingen worden thuis bezorgd.

Wij wensen u allemaal alvast een goede jaarwisseling!

Een vriendelijke groet van de leden en het bestuur van Euphonia.
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Ina Zandberg 
Schoonheidssalon 

 
Voor een mooi en 
verzorgd uiterlijk 

Tj. Harkeswei 106 a/b
9241 HM Wijnjewoude

Tel. (0516)  48 17 86
Fax (0516) 48 10 57

G. Wiegersma Wijnjewoude
uw

stalstoffeerder

110 SCANIA
Handelsonderneming

G. Wiegersma

Tel.: 0516 - 48 06 68
Fax: 0516 - 48 05 35

Weinterp 1
9241 HB  Wijnjewoude

Bloemstukken
Snijbloemen
Kamerplanten
Bruidswerk
Grafwerk
Sfeermakers
Kado’s
Snuisterijen

*
*
*
*
*
*
*

*Voor al uw:

www.bloemenkadohuiswilma.nl

Gentiaan 22  Wijnjewoude 0516-481208
www.inazandberg.nl
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Gurbe Douwstra sluit Willedei 2012 af!

Ja, u leest het goed. De slotact van de 9e editie is al bekend. Naast 
Gurbe Douwstra zijn er alweer andere artiesten bekend die zich zullen 
laten horen tijdens de Willedei op zaterdag 1 september 2012.
Wij willen graag de invulling op de Mr. Geertswei veranderen. Weet u 
iets leuks laat het ons dan weten. Laat u horen via info@willedei.nl. 
Ook voor andere ideeën en/of suggesties kunt u terecht via dit mail-
adres. We willen graag een evenement organiseren waar een ieder 
plezier in heeft en hebben daar uw hulp bij nodig.

De Willedei is een activiteit in het dorp dat 
gratis toegankelijk is voor alle inwoners 
van Wijnjewoude en omstreken. Om dit 
straatfestival op deze wijze door te laten 
gaan is er geld nodig. Wilt u de stichting 
helpen door donateur te worden, een gift 
te geven of in welke vorm dan ook? Laat 
het ons dan weten via info@willedei.nl of 

maak geld over via ons bankrekening-
nummer 36.39.45.660 t.n.v. St. Willedei 
Wynjewâld. U wilt toch ook dat deze acti-
viteit blijft bestaan?
Tot slot wenst de Willedei u fijne kerstda-
gen en alvast een goed nieuwjaar toe met 
veel wille in het volgende jaar. Wij gaan op 
naar Willedei 2012. 

Gevraagd
 Het bestuur van de WIlledei is op zoek naar jou! 

Ben je enthousiast en wil je helpen om dit evenement tot een succes te maken? 
Geef je dan op als bestuurslid van deze organisatie. 

 
 Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
 Grietje Rooks: 06 51070901 of via info@willedei.nl. 

 www.willedei.nl ● www.hyves.willedei.nl ● www.twitter.com/willedei 

De kaarten zijn voor € 7.50 verkrijgbaar in de Swingel.



30.

Volleybalvereniging DWS

Volleybalvereniging DWS Wijnjewoude gesponsord door 
Veneboer Sport 2000.
De vijf competitie spelende teams én het 
recreantenteam van DWS Wijnjewoude zijn in het nieuw 
gestoken door de nieuwe sponsor VENEBOER.
De leden van DWS zijn erg blij met hun nieuwe tenues!
Op de foto het jeugdteam en heren 2.

Balsponsors voor de maand december zijn:
- Taxibedrijf v/d Wal uit Wijnjewoude
- Mr. N.A Veninga FB partner in belastingzaken uit Drachten
- HJ Music uit Heerenveen

Namens D.W.S hartelijk dank !!!!

Wedstrijdschema:
8-12 19.15 DWS DS 1 – HVC DS 2 de Swingel

19.15 ODS MB 1 - DWS MB1 Sporthal Revalidatie
20.15 DWS DS 2 – s.v.Suameer DS 1 de Swingel
20.15 J.M.C. HS 1 – DWS HS 1 De Holten
20.15 V.C.S HS 2 – DWS HS 2 Surventohal

Mix toernooi voor alle leden op maandag 12 december om 19.00 uur de Swingel,
opgave uiterlijk 5 december bij Griet, Geesje of Klaasje.

Toernooi competitie spelers maandag 19 december 19.30 uur de Swingel.

Het bestuur van DWS wil iedereen bedanken die dit jaar wat voor de vereniging 
heeft betekend in het ruimste zin van het woord. En wenst iedereen dan ook fijne 
feestdagen en een gezond en sportief 2012 toe.
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Bakkeveen verliest in ST Jacobieparochie tegen Emanuel Lasker 2.

Bauke Hoogstra speelde tegen Jacob Strikwerda aan bord 1. Het werd een taaie en 
lange strijd die door Bauke toen hij al een paar pionnen achterstond op tijd werd verlo-
ren. 
Hos van der Mark had tegen Thijs Tuinstra aan bord 2 geen gemakkelijke avond hij raak-
te al vrij snel een pionnetje kwijt en wist daarna flink spanning te creëren maar helaas 
moest hij uiteindelijk opgeven. Milan Heller veroverde al vrij snel een stuk tegen Mark 
Kolthof aan bord 3 en wist de partij degelijk uit te schaken. Lammert Ausma kwam niet 
lekker uit de opening tegen Nanne Toering moest een stuk verliezen zodat uiteindelijk 
overgave de enige keus was. Dirk Müller speelde een foutloze partij tegen Hein 
Zondervan aan bord 6 zodat de stand inmiddels 2-2 was geworden. Sieb Hazenberg 
aan bord 6 had grote moeite met zijn tegenstander Willem Postma, die zijn stukken 
zeer effectief en agressief had staan, Sieb kon de druk niet weerstaan en verloor zijn 
partij. Gerrit Meppelink aan bord 7 tegen Ruurd Stellingwerf delfde in een ingewikkelde 
eindstrijd eveneens een beetje ongelukkig het onderspit. Na analyse had er waar-
schijnlijk toch winst in gezeten. Ben de Vries won de laatste partij tegen Epko Brinksma. 
Ben stond al duidelijk beter toen zijn tegenstander plotseling zijn dame weggaf. De jari-
ge Ben nam dit dankbaar aan, zodat de eindstand uiteindelijk 5-3 werd voor Emanuel 
Lasker.

VVV Wijnjewoude

Meedoen is op eigen risico . Inlichtingen bij Mw. G. van Veen 0516-481432

nieuwjaars wandeltocht      

Op zaterdag 14 januari 2011 start vanaf 13.30 uur tot 14.30 uur 
vanaf Duerswâld 5 Wijnjewoude.

inleg € 7,- volwassen en  € 3,50 voor kinderen t/m 12 jaar. 
U kunt kiezen uit een afstand van 5 km of 10 km. 

Na afloop kunt u heerlijk genieten van een bord snert.



Nieuws van de zondagsschool.

Kerstfeest van de zondagsschool.

Op zondagsschool zijn we al weer druk aan het oefenen met de kerstliedjes
die we gaan zingen tijdens het kerstfeest. 

Hierbij willen wij iedereen uitnodigen om met ons het kerstfeest te vieren. 
Kom samen met ons luisteren naar het mooie kerstverhaal en een spannende vrije ver-
telling, smullen van de traktaties en zoals vele voorgaande jaren krijgen alle kinderen 
wat lekkers mee naar huis.

Wij hopen het kerstfeest van de zondagsschool 
op tweede Kerstdag te vieren
in de Hervormde Kerk te Weinterp, 
aanvang 19.00 uur

eTot 2  kerstdag!

De leiding

Kerstzangdienst.

Kerstnachtdienst.

Zondagavond 18 december in de Swingel om 19.30 uur
Mmv: Interkerkelijk Burgumer Mannenkoor

Muziekkorps Euphonia
Ds. J v.d. Brink

Iedereen, jong en oud is van harte welkom om deze avond met ons mee te beleven.

Evangelisatiecommissies Hervormd- en Gereformeerde Kerken in Wijnjewoude

D.V. zaterdagavond 24 december is om 22.00 uur de kerstnachtdienst 
in de kerk van Duurswoude. 

Voorganger is ds. J. den Admirant uit Hoogeveen. 
Muzikale medewerking tijdens deze dienst wordt verleend 

door muziekkorps Euphonia uit Wijnjewoude. 
 

Wij hopen u allemaal te ontmoeten tijdens deze dienst!
 

De activiteitencommissie van de Herv. kerk.

32.
Het koeriersbedrijf bood hem een loopbaan.  
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Sinterklaas intocht.

Op zaterdag 19 november is het eindelijk zover, Sinterklaas is weer in Wijnjewoude 
aangekomen. Door de dikke mist kwam hij om 10.30 met de boot aan op Klein 
Groningen, waar veel kinderen en volwassenen hem tegemoet zongen onder begelei-
ding van Euphonia. De burgemeester van Wijnjewoude was er ook bij om de Sint met 
zijn Pieten welkom te heten.

Sinterklaas en de burgemeester zijn ver-
volgens in de koets met friese paarden 
van Dhr. H. v.d. Veen en een hele stoet 
kinderen naar "de Swingel" gereden.
Eenmaal in het dorpshuis kon het sinter-
klaasfeest losbarsten! 
De burgemeester had als verrassing voor 
de Sint een circus uitgenodigd. Helaas 
belden zij af, omdat er te veel pepernoten 
op de weg lagen. Maar niet getreurd de 
Pieten hebben een Pietenvergadering 
gehouden en besloten om zelf een heuse 
Pietencircusvoorstelling te geven. On-
danks dat de Pieten hun uiterste best 

Wijnjewoude bedankt         

De Sinterklaas intocht was weer een waar feestgebeuren. 
Dit kon natuurlijk niet zonder de medewerking van inwoners en 
de ondernemers van Wijnjewoude. Daarom willen wij u bedanken!

Bedankt:
De inwoners voor hun bijdrage.
Henk Akker voor het maken van de poster en kleurplaat.
Herrie van Veen voor zijn koets en paarden.
V.V.V. en Ondernemersvereniging Wijnjewoude / Hemrik voor hun bijdrage.
Erik en Anja van “De Swingel” voor hun gastvrijheid en medewerking.
Alle vrijwilligers die betrokken waren bij dit feest.

Intocht Commissie Wijnjewoude

deden, ging dit natuurlijk niet altijd even 
goed. Er viel zelfs een Piet van de balu-
strade, ze deden acrobatiek, temden een 
leeuw en goochelden cadeautjes voor de 
prijswinnaars van de kleurwedstrijd!  Al 
met al een voorstelling met veel hilarische 
momenten, gesteund door de enthousi-
aste kinderen.
Gelukkig kwam alles weer goed en  na 
afloop was er voor elk kind wat lekkers en 
kon de Sint met zijn Piet verder het land 
in....

Foto's zijn te zien op;
 www.wijnjewoude.net.

Sinterklaas Intocht Commissie.
Marjan Doornenbal, Reinder de Vries, 
Liesbeth Couperus, Janien Heslinga, 
Anna Heslinga, Bregtsje Negenman, 

Geke Meestringa.
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Kerkdiensten

Hervormde Kerk

December

4   9.30 uur Duurswoude Ds. J.H. Dekkers,Wierden2e Advent
13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen,Dorkwerd

11   9.30 uur Duurswoude Ds. J. de Vreugd, Amersfoort 3e Advent
13.45 uur Duurswoude De heer F. Verkade,Hoogeveen Gez Dienst

18   9.30 uur Duurswoude Ds A. Lagendijk, Westerbroek   4e Advent
13.45 uur Duurswoude Ds G.J. Otter,Emmeloord

24 22.00 uur Duurswoude Ds J. den Admirant,Hoogeveen Kerstnachtdienst
25 10.00 uur Weinterp Ds. J.H. Dekkers, Wierden 1e Kerstdag

13.45 uur geen dienst
26   9.30 uur Geref. Kerk De heer H.J. Brouwer, Rouveen, 2e Kerstdag, Gez. dienst 

19.00 uur Weinterp Kerstfeest zondagsschool
31 19.30 uur Weinterp Ds. J.H. Dekkers, Wierden Oudejaarsdienst

Januari
1 10.00 uur De Driehoek Ds. J.H. Dekkers, Wierden Nieuwjaarsdienst, koffie

December                            
04 09.30 Ds. J. Kolk, Heerenveen, Heilig Avondmaal 

13.45 Ds. T. J. Oldenhuis, Emlichheim, Nabetr. H. A. 
                      

11        09.30 Dhr. J. H. Brouwer, Rouveen.
            14.00 Ds. E. A. van Gulik, Drachten.

Bevestigings- en intrededienst van Kand. E. J. van den Brink.
18 09.30 Ds. G. Douma, Beilen, M.m.v. “ Sola Gratia“.

19.30 Kerstzangdienst, in de Swingel
Thema : “ De levensgevaarlijke missie van een hulp'loos kind”.
m.m.v. Ds. E. J. van den Brink,
I.B.M  interkerkelijk Burgumer Mannenkoor  o.l.v. P. Postma
muzikale begeleiding Muziekver. “ Euphonia “, Wijnjewoude.

                                    
1ste Kerstdag
25 09.30 Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, M.m.v. de Kindernevendienst.

2de Kerstdag
26 09.30 Ds. A. Elverdink, Jistrum,  gezamenlijk dienst met de Herv. Gemeente

Oudejaarsdienst.
31 19.30 Ds. E. J. van den Brink.

Januari Nieuwjaarsdienst.
01 10.00 Ds. F. de Jong, Drachten.

13.45 Geen dienst.

Gereformeerde Kerk
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December
2 Schutjassen in de ODV kantine 

7,8 Workshop maken Lightball. Bij Bloemen & Kadohuis Wilma om 20:00 uur
8 Kerstpakketten voor Polen, inleveren bij de fam. Veenstra, Loksleane

12 Mixtoernooi voor alle leden van DWS
16 Schutjassen in de ODV kantine

14,16 Workshop maken Windlicht met blad op kerstsschikking
Bij Bloemen & Kadohuis Wilma aanvang 20:00 uur

15 Kerstmiddag van Soos Wijnjewoude. In het gebouw de Driehoek
18 Kerstzangdienst in de Swingel om 19:30 uur
24 Kerstnachtdienst om 22:00 uur in de kerk van Duurswoude
20 Klaverjassen bij café van der Wey
21 Valkuilfuif in de Swingel georganiseerd door Longa
24 Optreden Die Twa in de Swingel vanaf 20:30 uur
30 Oliebollenactie van Euhponia
31 Carbidschieten van 10:00-17:00 uur bij de Gentiaan

Januari
6 Schutjassen in de ODV kantine 

11 Koffiemorgen in het Wâldhûs vanaf 09:00 uur
14 Nieuwjaars wandeltocht vanaf 13:30 uur vertrek bij De Stripe
12 Buurtacademie. Introductieles duiken om 20:00 uur
19 Buurtacademie. Workshop over Friese kostuums om 20:00 uur
28 Buurtacademie. Workshop kaasmaken

Vertrek om 13:00 uur bij de Swingel
28 Buurtacademie. Workshop bezembinden. Vanaf 13:30 uur

Dorpsagenda

De Sint kan meerdere kanten op in Wijnjewoude.



36.

 Medicatiebezorging

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Patiënten van 70 jaar en ouder en patiënten die minder goed ter been zijn, kunnen de 
medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur 
bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten 
aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons 
overlegd worden.

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

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 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00 uur 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 

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege 
medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde 
brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld 
worden. www.lewin.praktijkinfo.nl
Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur afgehaald worden.
Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 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.

Praat niet alleen maar uit ervaring, 
zwijg ook eens uit ervaring.


