
Redactie "de Bân”
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In praatsje by it 
plaatsje

op weg met....... , onderweg naar .......,
deze helpt u op het juiste pad.

Van de redactie

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 april.
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 31 maart 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op 
donderdag 29 april 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 K. Greidanus.

      
                                 
We gaan op weg met een nieuw kabinet voor de komende vier jaar. Deze week alweer 
een gang naar de stembus voor het provinciaal bestuur. Verwacht geen stemadvies 
van de Bân. Beetsterzwaag onze gemeentelijke hoofdplaats was een week lang 
centrum van politiek Nederland.
Op de omslag staat het ook centraal deze keer maar verwijst het naar een stuk rustiger 
oorden dan de Haagse hectiek. Na nummer honderd gaat de  Bân  op weg naar de 
volgende mijlpaal en wenst u veel leesplezier. 

De redactie.

Ik bin altyd by 't ferstân troch rekke, sei de boer, 
doe't ik jong wie, 

siet it yn é âlderdom en no 't ik ald bin, 
sit it by de jeugd.

(Het verstand is altijd langs me heen gegaan zei de boer, 
toen ik jong was wisten de ouderen het altijd beter 

en nu ik oud ben denkt de jeugd het altijd beter te weten.)



Berichten van Plaatselijk Belang



Er is een oud gezegde:
 je kan beter verliezen van een verstandig mens 

dan winnen van een gek.





V.V.V. ''Duurswoude'' te Wijnjewoude.

0p 19 februari hebben wij een ledenvergadering gehad bij café v.d. Wey.
Op deze avond waren er geen leden aanwezig. Wij bedanken de leden voor hun 
volledige vertrouwen dat ze aan het bestuur geven.

Dorpsgenoten
Het informatiebord van de V.V.V. in de Merkebuorren word niet optimaal gebruikt.
Hierbij doen wij een oproep aan de verenigingen en inwoners van Wijnjewoude. 
Jullie kunnen hiervan gebruik maken. De sleutel en informatie zijn bij Dhr. W. Stoker 
Merkebuorren  89 tel. 481279 Wijnjewoude.

Beste inwoners noteer alvast de volgende data in uw agenda van de activiteiten voor 
deze zomer.
De rommelmarkten zijn op: 
4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september en 3 oktober.
De rommelmarkt begint 's middags 14:00 uur tot 18:00 uur.
De extra avondmarkten worden gehouden op:
20 juni, 18 juli en 15 augustus.
Deze beginnen om 17:00 uur tot 's avonds 21:00 uur.
De slagboom gaat een uur van te voren open.

De fietsvierdaagse word gehouden op 9, 10, 11 en 12 juli, natuurlijk hopen wij op warme 
zomeravonden en een grote opkomst.

Het ringrijden word gehouden op 4 augustus , ook dan hopen 
wij op een grote opkomst zowel publiek als deelnemers.
                                         

        Het bestuur V.V.V.





Nieuws van de Werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o.

Guantánamo Bay.
Donderdag 11 januari jl. voerde Amnesty International actie voor sluiting van 
Guantánamo Bay in Den Haag. Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International 
Nederland, riep op tot onmiddellijke sluiting van Guantánamo. Een vertegenwoordiger 
van de Amerikaanse ambassade was bij de manifestatie aanwezig. 11 januari is het vijf 
jaar geleden dat de Amerikaanse autoriteiten de eerste 'war on terror'- gevangenen – 
met kap bedekt en geboeid – naar het detentiecentrum Guantánamo Bay op Cuba 
brachten. Amnesty International was één van de eerste organisaties die opriep tot 
sluiting van het detentiecentrum. Daarna drongen ook instanties van de Verenigde 
Naties en Europese regeringsleiders aan op sluiting van Guantánamo Bay. 

Toch zitten er – na vijf jaar - nog altijd ruim 400 gevangenen van meer dan 35 
nationaliteiten in het detentiecentrum. De meesten krijgen naar verwachting nooit een 
proces. Zij zijn 'krijgsgevangenen' in een oorlog die vermoedelijk geen einde zal 
kennen en inmiddels door Amerikaanse overheidsfunctionarissen 'De Lange Oorlog' 
wordt genoemd. 
Amnesty laat zich al lange tijd kritisch uit over het Amerikaanse detentiecentrum op 
Cuba. Amnesty vindt dat de gevangenen van Guantánamo Bay moeten worden 
vrijgelaten, of een eerlijk proces moeten krijgen in de Verenigde Staten of elders.
 

Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.,  
Hendrik Jan Haanstra

Ouderensoos nieuws

Er ligt een gezellige spelmiddag achter ons. De opkomst was niet geweldig, toch 
hebben we ons best gedaan om in de prijzen te vallen. 
Op donderdag 8 maart is er een spelencircuit in Hemrik. We moeten daar om 12.15 uur 
aanwezig zijn.
Onze laatste soosmiddag is op donderdag 22 maart om 2 uur in het gebouw. Dan hoopt 
dhr. E. de Leeuw uit Heerenveen  bij ons te komen met dia's  en een goed verhaal over 
Ghost River en de Rocky Mountains uit Canada. Het belooft een heel mooie middag te 
worden.
Op zaterdag 31 maart om 13.30 uur is er een toneelmiddag, niet in Hemrik maar in de 
Buorskip  te Beetsterzwaag. Een toneelgroep uit Surhuisterveen komt dan met het 
toneelstuk: Bokkesprongen. Wilt u kaarten dan kunt u terecht bij Mevr. M. Nijboer in 't 
Wâldhûs of bij de zaal. Toegangsprijs € 7.00

Het Bestuur



Lentegevoel in Witte Kerk Hemrik

Hemrik - De sopranen Annelies Kwak en Christianne Slager geven op zondagmiddag 
18 maart een concert in de Witte Kerk in Hemrik waarin het gevoel van de lente de rode 
draad vormt. Het duo wordt op de piano begeleid door Johan Bijhold. Het programma 
bestaat uit solostukken en duetten van componisten als Vivaldi, Purcell, Mendelssohn, 
Grieg, Brahms, Moussorgsky en Satie. Lichtheid, frisheid, romantiek en voorjaar zijn de 
thema's die door het concert heenlopen. 

Johan Bijhold
Johan Bijhold studeerde piano aan het 
Utrechts Conservatorium bij de be-
roemde Russische pianist Alexander 
Warenberg. Hij studeerde in 1987 'met 
onderscheiding' af voor zijn diploma 
'Uitvoerend Musicus'. Bijhold vestigde 
zich enige jaren geleden in Joure. Hij is 
zeer actief in het muziekleven in Fries-
land. Hij dirigeert een aantal koren en 
begeleidt vele koren op piano, waaronder 
het Jouster Keamerkoor en het Noord-
koor onder leiding van Hoite Pruiksma. 
Bijhold vormt een vast duo met violist Finn 
Möricke en met mezzosopraan Netty 
Otter. Als solist is Johan te horen geweest 
in verschillende concerten in Rusland en 
Friesland.

Concert Witte Kerk Hemrik
Het concert van Annelies Kwak, Chris-
tianne Slager en Johan Bijhold op 18 
maart in de Witte Kerk in Hemrik begint 
om 15.00 uur. 
Bezoekers betalen € 5,- per persoon (tot 
en met twaalf jaar: € 1,-), inclusief een 
gratis consumptie.

Christianne Slager
Sopraan Christianne Slager heeft al 
geruime tijd les bij zangpedagoge Wil 
Noorduyn-Nijdam. Zij volgde ook work-
shops bij Maria Rondel en Masterclasses 
voor duo's bij Miranda van Kralingen en 
Tan Crone. Tijdens deze masterclasses 
vertolkte zij onder andere liederen uit de 
cyclus 'La courte paille' van Poulenc en 
liederen uit de cyclus 'de kinderkamer' 
van Moussorgski. Christianne was te 
horen in verscheidene liedrecitals en 
kerkconcerten. Ook verleende zij haar 
medewerking als soliste bij zowel 
vrouwen- als mannenkoren.

Annelies Kwak
Annelies studeerde Algemene Muzikale 
Vorming en klassieke zang aan het 
conservatorium in Alkmaar. Tevens 
studeerde zij kerkorgel en drie jaar 
koordirectie. Na haar studie heeft zij in 
verschillende kerken het orgel bespeeld. 
Tevens is zij repetitor en begeleidster van 
duo's geweest. Annelies heeft zangles 
gegeven en was als docent verbonden 
aan een muziekschool en het voortgezet 
onderwijs waar zij algemene muzikale 
vorming gaf. Annelies gaf meerdere 
soloconcerten. Ook verleende zij als 
soliste haar medewerking aan ver-
scheidene koren, waaronder Capella '92 
in Heerenveen. Momenteel heeft Anne-
lies zangles bij Wil Noorduyn-Nijdam. 
Annelies dirigeert een christelijk ge-
mengd koor in Steggerda en is organist in 
de Hervormde Kerk in Wolvega.



Poppentheater Trollemor in Witte Kerk Hemrik

Hemrik- Zondagmiddag 11 maart speelt Poppentheater Trollemor in de Witte Kerk in 
Hemrik de voorstelling 'Circus Allez Hoep'. Een circusvoorstelling met marionetten, 
muziek en liedjes. In het circus treden onder andere op: Pedro (het allerkleinste 
clowntje van het circus), Hoep de koe (hij kan salto's maken) Pierre acrobaat en slappe 
Douwe, de sterke man. En wie durft, mag zelf ook optreden in het circus. De 
voorstelling is geschikt voor kinderen van vier tot en met zeven jaar.

Poppentheater Trollemor, gevormd door Magda Pontier uit Nijkerk (Gelderland) maakt 
kleinschalig marionetten/poppen-theater waar de kinderen (en volwas-senen) heel 
dicht bij betrokken worden. De marionetten komen tot leven en spelen hun verhaal, 
ondersteund met muziek of in stilte. De poppen praten niet. Door de kleinschaligheid 
zijn de voor-stellingen intiem en kan er gemakkelijk interactie ontstaan met het publiek. 
Stille kijkmomenten worden afgewisseld met actief meedoen.

Voorstelling Witte Kerk
De voorstelling Circus Allez Hoep in de Witte Kerk speelt Magda Pontiers samen met 
Johannes ten Have. De kinderen zitten als bij een echte circusvoorstelling in een halve 
cirkel. De voorstelling op 11 maart begint om 15.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. 
De entree bedraagt 5 euro per persoon, inclusief een gratis consumpte (koffie en 
limonade) na afloop van de voorstelling.



Besluit over de N 381 op de lange baan.

Belanghebbenden keken met wellicht gemengde gevoelens uit naar de 21ste februari. 
Dan moest het definitieve besluit vallen over het nieuwe tracé.
Toch is er binnen het oude college van gedeputeerden geen meerderheid gevonden 
om met de plannen in te stemmen. Een groot deel van het college wenst de zaken 
nogmaals te herzien, of is gewoon tegen. Na de verkiezingen zal het nieuwe college 
zich er weer over moeten buigen.

De vele argumenten van de Stichting tot 
behoud van het buitengebied Wijnje-
woude e.o. en de protestborden zet zeker 
sommigen aan tot nadenken.
Het is voor de tegenstanders dan ook 
duimen en hopen dat er van dit uitstel 
afstel komt.
Het comité N381 NEE, wil daarom opzoek 
gaan naar nog meer, maar dan levende 
argumenten. Het is immers zo, dat het 
vinden van een waterspitsmuis de aanleg 
van een rondweg om Heeg kan tegen-
houden. Ook de vondst van de gestreepte 
waterroofkever houdt de heropening van 
het Polderhoofdkanaal tegen. In het Skar 
is meerdere malen onderzoek gedaan 
door veldbiologen uit Wageningen . Het 
blauwgras, orchideeën, vleesetende 
plantjes hebben dit gebied een bescher-
mende status gegeven. Daarom acht het 
comité verder onderzoek langs het nieuw 
aan te leggen tracé noodzakelijk.

Wanneer de temperatuur iets hoger wordt 
en de natuur tot leven komt, kan dit 
onderzoek beginnen. In overleg met des-
kundigen en om de kosten te drukken is 
besloten om in het weekend van 31 maart 
dit onderzoeken uit te voeren. De meest 
belovende percelen worden zaterdag in 

2blokjes van m  verdeeld, zondagmorgen 
om 11 uur gaan we onder leiding van 
deskundigen het veld in. Voor dit project 
hebben we vrijwilligers nodig. Wij komen 
bij elkaar op het parkeerterrein naast 
Weinterp 6. Kom in gepaste kleding, 
laarzen noodzakelijk. Voor het onderzoek 
van sloten dient u een schepnet en goed 
af te sluiten potjes mee te nemen.
Het Comité N381 NEE hoopt dat u in het 
belang van dit onderzoek inziet en er 
daadwerkelijk aan deel wilt nemen.

Het comité N381 NEE.







Bedrijfspresentatie
SHP, actief en eigentijds bouwbedrijf

SHP staat voor een jarenlange ervaring in het ontwikkelen, realiseren en verkopen van 
woonobjecten, 
utiliteitsbouw en verrassende plannen. Met vestigingen in Grou, Groningen en 
Wijnjewoude staat SHP dicht bij haar opdrachtgever. Dit maakt het mogelijk om snel en 
flexibel in te springen op de eisen en wensen van opdrachtgevers en deze in een 
functionele en duurzame woon- of werkomgeving om te zetten. Dit betekent continue 
meedenken met de klant, zowel in de ontwikkelings- als tijdens de uitvoeringsfase. Een 
uitstekende beheersing van de processen tussen idee en uitvoering is daarbij van groot 
belang. Behalve het werken in opdracht, voert het bouwbedrijf de projecten uit die door 
SHP planontwikkeling zijn ontwikkeld.

Actieve bouwer en planontwikkelaar.

Het realiseren van een bouwobject is 
maatwerk bij uitstek, waarin de opdracht-
gever zoveel mogelijk wensen gereali-
seerd wil zien en waarbij de financiële 
mogelijkheden maatgevend zijn. SHP 
streeft ernaar om -samen met de klant - 
binnen het gestelde budget deze wensen 
te verwezenlijken. Het is aan te bevelen 
om SHP in een vroegtijdig stadium bij de 
bouwplannen voor een passend bedrijfs-
onderkomen of de invulling van een vrije 
woningbouwkavel te betrekken, zodat de 
kracht van het meedenken ten volle benut 
kan worden. Dit leidt tot de betere 
resultaten, heeft een positieve invloed op 
de prijs-kwaliteit verhouding. 

Ieder bouwproduct zijn specifieke 
aandachtspunten.

Op het gebied van woningbouw is SHP 
thuis in de ontwikkeling en realisatie van 
woningen in de meest uiteenlopende 
segmenten. Van bestaand ontwerp tot 
onder architectuur gebouwd. Van stu-
dentenwoningen, seniorenwoningen, 
woon-werk- en woon-winkelcombinaties. 
Daarnaast heeft SHP de nodige ervaring 
met het ontwikkelen van complete 
woningbouwplannen, variërend van om-

vangrijke uitbreidingswijken tot klein-
schalige invullocaties en inbreidingslo-
caties in oude dorpscentra. 
Voor het ontwikkelen van dergelijke 
plannen kiest SHP veelal voor samenwer-
king met collegabouwers, met als meer-
waarde een optimaal resultaat door de 
inbreng van ieders sterke punten. 

Opdrachten voor woningbouw zijn afkom-
stig van particulieren en professionele 
opdrachtgevers zoals woningbouwcor-
poraties en institutionele beleggers. Bij 
professionele opdrachtgevers is tegen-
oordig vaak sprake van combinatiepro-
jecten. Dat wil zeggen dat een project 
deels woningen voor corporaties omvat 
en deels in de vrije sector wordt gebouwd. 
Er wordt in dat geval een investering van 
de uitvoerende partij gevraagd. De aan-
wezigheid van een eigen projectafdeling 
maakt dat SHP de laatste jaren regel-
matig als partner aan dergelijke projecten 
deelneemt.

Het bouwen van een bedrijfspand, zoals 
een kantoor, productiegebouw of opslag-
pand, stelt andere eisen aan de voor-
bereiding en het bouwproces dan het 
bouwen van een woning. Een grondige 
inventarisatie, op basis van de criteria-



Verbouw, onderhoud en renovatie.

Vooral voor [ingrijpende] verbouw-, 
onderhouds- en renovatieprojecten is 
SHP uitstekend ingericht. Van de reno-
vatie van een karakteristiek pand tot een 
ruimtewinnende verbouw. Voor een opti-
maal resultaat gebruiken wij altijd pas-
send, authentiek materiaal. Het jarenlang 
bouwen en onderhouden van panden 
voor woningbouwcorporaties levert het 
bouwbedrijf momenteel veelvuldig op-
drachten op voor de renovatie van huur-
woningen. Om ook voor de toekomst te 
zorgen voor een voldoende brede 
woningkeus in de diverse segmenten is 
SHP voortdurend op zoek naar passende 
oplossingen in het tegemoet komen hier-
in.

Vestiging Wijnjewoude.

De vestiging in Wijnjewoude bevindt zich 
aan de Compagnonsfeart 81. Met de 
internetsite www.shp.nl vindt u de moge-
lijkheden en actuele stand van zaken. 
Voor een afspraak, een bouwkundig 
advies of een vrijblijvende offerte is SHP 
bereikbaar via 0516 481519.

groepen functionaliteit, vormgeving en 
onderhoudskosten, bepaalt het uitgangs-
punt voor het te realiseren pand. SHP 
heeft de ervaring en het inlevingsver-
mogen om op basis hiervan een concept 
te creëren waarvan deze drie criteria-
groepen met elkaar in balans zijn. Door de 
grote diversiteit aan gerealiseerde pro-
jecten en het continu volgen van de 
ontwikkelingen in de branche en de markt 
is SHP in staat om haar klant een 
kwalitatief hoogwaardig product te leve-
ren waar zij weer jaren mee vooruit kan.

Door de aanwezigheid van een vestiging 
in het waterrijke hart van Fryslân en de 
persoonlijke interesse in watersport in het 
algemeen, maakt dat SHP zeer des-
kundig is waar het gaat om het ont-
werpen, ontwikkelen en realiseren van 
bedrijfsgebouwen die een relatie met het 
water hebben. Denk hierbij aan schip-
huizen, overdekte havencomplexen, 
winterstallingen, productie-, verkoop-, 
spuit- en lakloodsen. 



Euphonia Wijnjewoude en 
‘t Oerterper Manljuskoar

Op zaterdag 10 maart geeft Muziekvereniging “Euphonia” weer haar jaarlijks 
donateursconcert. 
Euphonia is ondanks haar respectabele leeftijd van bijna 84 jaar nog altijd 
springlevend. Zo heeft de vereniging ook dit jaar onder de deskundige leiding van 
Christina van der Bijl weer een boeiend en afwisselend programma ingestudeerd. 
We maken o.a. een muzikale reis met een VOC schip en brengen een bezoek aan de 
Rajah van Yogyakarta, we reizen door Ierland en brengen een dag in het circus door. 
Verder komen de Blues en de Klezmer muziek uitgebreid aan bod. Kortom te veel om 
op te noemen. De muziek wordt vergezeld door prachtige beelden, dus voor elk wat 
wils. Ook het jeugdkorps van “Euphonia” zal een optreden verzorgen. 

Dit jaar zal het Oerterper Manljuskoar onder leiding van Ingrid Beerda-Hütten zijn 
medewerking verlenen. Het manljuskoar is opgericht in 1996, heeft ca. 45 leden en 
wordt muzikaal begeleid op de accordeon door Berend van der Spoel. Het is een 
enthousiaste groep zangers met een breed repertoire van Friese meezingers, 
Nederlandse feestliederen, Engelse ballades, Ierse shanty's, gospels en nog veel 
meer. Kortom het belooft een spetterende muzikale avond met een zeer gevarieerd 
programma te worden.

U bent van harte welkom op zaterdag 10 maart om 20.00 uur in dorpshuis de 
Swingel te Wijnjewoude.

Wilt u meer weten, kijk dan op www.euphoniawijnjewoude.nl.



Openluchtzwembad Dúndelle te Bakkeveen

Open vanaf maandag 30 april 13.00 uur.

Het is inmiddels weer maart en bij het zwembad zijn we weer begonnen met de 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
Naast de normale schoonmaak- en onder-houdswerkzaamheden, zullen er ook weer 
een aantal aanpassingen worden gedaan in de machinekamer.

In april kunt u op zaterdag, dinsdag en donderdag van 13.00 -17.00 uur een zwem-
abonnement kopen aan de kassa van het zwembad voor de voorverkoop prijs.

Zwemlessen:
Inschrijven voor de zwemlessen kan op woensdag 19 april van 13.00 – 19.00 uur.
De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen is 5 jaar voor 1 mei 2007.

Zwemles A:  Dinsdag, donderdag en vrijdag
Zwemles B en C: Maandag en woensdag
Zwemvaardigheid: Woensdag en maandag of donderdag

Voor meer informatie kunt u bellen naar Dúndelle,  telefoonnummer: 0516 541493 

De Slûskesjongers

Voor een bijzonder optreden! Samen maken we er wat van!

Shantys-Zeemans-Vissers-Volksliedjes
De 'Slûske Sjongers' ook (nog) eens horen?
Bel/mail Henny en wij komen 'geheid' zingen!  
Tel. 0516-471656 
E-mail : henny.hiemstra@hetnet.nl

Wij willen graag ons koor uitbreiden met 2 dames Iets voor jou? Meld je dan bij Henny 
en/of Sipke. Tel. 0516-471272 
E-mail: s.fokkema@zonnet.nl   



Nordic Walking Friese Wouden

Stokervaringen
Nordic-walken met het hele gezin is een stuk gezelliger!

We hebben enkele weken geleden een cursus “noords wandelen” gevolgd 
Oei, de conditie was minder goed dan we dachten!
En de techniek bleek ook anders te zijn dan we dachten. 
Enfin, na een aantal lessen en een stukje oefenen zijn we nu al heerlijk aan het lopen. 
De conditie is aanmerkelijk verbeterd en de snelheid neemt toe. 

Mijn zoon zat ons met belangstelling te bekijken. Hij begeleide ons wel eens op de fiets, 
tot we op het idee kwamen om hem een introductie/snelcursus te laten volgen. 
Hij werd, net als wij, enthousiast en spoedig stonden ook zijn “stokken“  in de bijkeuken. 

We wandelen nu met zijn drieën door bos en hei. We corrigeren elkaar met een lach en 
leggen inmiddels hele afstanden af. Grappig hoor, vroeger kregen we hem nooit mee 
als we gingen wandelen. Hij bleef liever thuis, voor de buis. 

Tegenwoordig gaat hij mee 'sporten” en ik denk dat hij ons binnenkort “eruit loopt” . 

De GPS gaat ook mee. We kunnen zien waar we ons bevinden en hoever we gelopen 
hebben en of we al hard gaan. Laatste keer al meer dan 6 km/h.
Voorlopig zijn we met zijn drieën in de ban van het Nordic–walken en hebben veel 
plezier.

Manja te Loo. 

Kennismakingslessen  Nordic Walking Friese Wouden
Data:                       Tijd:               
Zaterdag 10 maart 13.30-15.00
Vrijdag 30 maart 13.00-14.30 (senioren)
Zaterdag 31 maart 13.30-15.00
Waar: Parkeerplaats bij landgoed de Slotplaats Foarwurkerwei 3 Bakkeveen
Kosten:  € 15.= incl. de huur van de stokken en een  heerlijk  kopje koffie/thee
Met een volle stempelkaart  of cadeaubon van de bakker €10,=



Strippenkaart Nordic Walking ( voor mensen die reeds een techniekcursus achter 
de rug hebben, om de conditie en de techniek op peil te houden). 
Data:   Tijd:                  
maandagavond 2 april 19.30-20.30
Waar: Parkeerplaats bij landgoed de Slotplaats Foarwurkerwei 3 Bakkeveen
Kosten:10 strippenkaart  €30,=
Met een stempelkaart van de bakker € 25,=

Voor meer informatie en aanmelden:
Nordic Walking Friese Wouden. 
Annemarie Bongers  . Gecertificeerd INWA instructeur .  
Tel. 0516 -541510 (na 18.00 uur) of www.nordicwalkingfriesewouden.nl.

Aan alle Nordic Walkers 

Op 14 april wordt er op Ameland de 2e Nordic Walk Ameland georganiseerd. Een 
recreatieve tocht door bos, over duin en strand. Een prachtige tocht voor al degenen die 
de kunst meester zijn en zin hebben in een  sportief uitje. De afstanden zijn 10  15 of 20 
km. Heb je belangstelling lees alles over de tocht op de volgende site: 
www.noricwalkameland.nl  schrijf je in via die site en stuur een mailtje naar 
info@nordicwalkingfriesewouden.nl of bel met Annemarie Bongers (0516-541510 ) 
dat je meedoet dan regelen we gezamenlijk vervoer. 

Prikbord
                     

Ook dit jaar willen we een huis aan huis potgrond actie houden.
De bedoeling is om  de actie te houden in week 14: 2 t/m 6 april.

De ventdag wordt woensdag de 4e ,hoogstwaarschijnlijk weer  tussen 17:00 en 
19:00 uur.

De opbrengst is voor Peuterspeelzaal de Telle.

Voor meer informatie kunt u bellen:
Johan Greydanus 0516480534 of Dute Faber 0516481578

Waar ze van je houden, ga daar niet te vaak heen; 
waar ze een hekel aan je hebben, blijf daar weg.



Er zit leven in schaakstukken

Dat is onzin natuurlijk, hoe kan er nou leven in schaakstukken zitten. Ze zijn van hout of 
van plastic gemaakt, hooguit zit er een beetje zand in om ze wat gewicht te geven zodat 
ze niet zó maar omvallen! Mensen doen vaak gewichtig, maar schaakstukken zijn 
alleen maar gewichtig en in “doen” en “zijn” zit een groot verschil. Nou u hebt wel gelijk 
als je zegt dat in gewichtige mensen ook wel eens zand lijkt te zitten, maar dat neemt 
niet weg dat zelfs die nog wel een beetje kunnen denken en schaakstukken met zand 
erin a b s o l u u t  niet.

Nou…………….……dat zou ik niet te 
hard zeggen. Soms is een speler moe en 
gaan de schaakstukken een eigen leven 
leiden. Let maar eens op: “Er was eens 
een pion…………..”Zeg, alsjeblieft nu niet 
sprookjes gaan vertellen, het wordt lente 
hoor en geen herfst, en…………….en dat 
van die schaakgeesten dat geloven we 
toch niet. Schaakstukken doen uit zich 
zelf  h e l e m a a l  niets en daarmee uit!! 

Goed, dan zal ik wat overeenkomsten 
tussen schaakstukken en mensen be-
denken, dan begrijp u vanzelf wel wat ik 
nu precies bedoel met dat er leven in 
schaakstukken zit en ik wil hoe dan ook 
altijd gelijk hebben, dat hoort bij een 
schaker zoals ik en ook een beetje bij alle 
andere schakers!

Mensen houden van een “verzetje”, 
daarom schaken ze ook bij de Schaak-
club Bakkeveen. Schaakstukken vinden 
het óók ontzettend leuk bij ons. Ze laten 
zich graag verzetten, want daar zijn ze 
voor gemaakt. Een toren bijvoorbeeld, 
kan lopen, ja dat kan hij echt. U hebt toch 
wel eens gehoord van dat liedje “aan de 
voet van de …………toren”. Nou dan 
heeft een toren toch een voet en 
misschien aan elke kant wel een en dus 
kan hij lopen met die twee voeten. Lopers 

kunnen zeker lopen, want ze hebben 
echte benen waar ze vanzelfsprekend 
mee kunnen benen, eh lopen bedoel ik, 
anders zouden we de lopers beners 
moeten noemen, maar dat lijkt me een 
beetje overdreven! De dame of te wel de 
koningin van het schaakgezelschap heeft 
benen waar ze heel goed mee kan lopen 
en een  dame wordt dan ook nog wel eens 
geschaakt! Eigenaardig hè, dan heeft dat 
“stuk” toch ook iets heel menselijks, niet 
waar! Nu ja, gelijk heb je, een paard is 
geen mens, maar een dier. Maar wel een 
lief dier hoor en er zit echt leven in! Een 
paard heeft ook benen, dat weet u best en 
misschien wel beter dan ik, want ik ben 
wel een paardenliefhebber maar geen 
paardenkenner. En dan die koning! 
Moeten we het daar ook nog over hebben, 
dat geschuifel, want meer is het echt niet. 
Maar ja er zit wel een mens achter de 
koning of misschien er in, dat kan niet 
anders, dus zit er ook leven in. Dan blijft 
de pion nog over. Pionnen worden vaak 
opgeofferd en geslagen en mensen ook, 
dat gebeurt dagelijks, dat lees je in de 
krant!

Zie je wel, er zit leven in schaakstukken 
………………..ik heb altijd gelijk! 

Frans Briedé



Longa

Wedstrijden
Maar liefst negen turnsters van LONGA deden 24 februari mee aan de 
plaatsingswedstrijd voor het Fries Kampioenschap. In niveau 14, pupil 1 werden twee 
medailles gewonnen. Fokelien Broekstra, werd derde en Ester v/d Veen werd zelfs 
2e. Beide hebben zich voor het FK geplaatst. Marlies Veenstra behaalde een 8e 
plaats in de categorie 8 jaar niveau 14. Ze hebben ook alle drie per onderdeel 
uitstekend gescoord.

In een deelnemersveld van 28 sporters bereikte Esmee Bouma een 17e plaats. In een 
sterk geturnde wedstrijd viel ze helaas 
van de balk. Ook Mandy Wiltjer (5e), Algri 
ten Hoor (6e) en Alina Reinders (7e) 
scoorden voortreffelijk in hun eerste 
wedstrijd met 28 sporters. Hun prima 
plaatsing bleek ook de sterke scores per 
onderdeel.  Doordat ze 2 keer van de balk 
viel eindigde Irene Spoelstra helaas op 
een 14e plaats in een verder prima 
verlopen wedstrijd. Bij het ter perse gaan 
van dit bericht waren de scores van 
Hellen Jacobs, Daniëlle Bijma, Lisanne 
de Haan en Iris van de Wolfshaar nog niet 
bekend. Maar ook zij hebben een sterke 
wedstrijd geturnd, zeker daar het voor 
Lisanne en Iris pas de eerste was. Op 3 
februari waren Anneke de Jong en Janine 
Brouwer van de partij in de 2e competi-
tiewedstrijd 4e divisie NTS in Surhuister-
veen. Ze werden in een groot deel-
nemersveld respectievelijk 26e en 22e . 
Helaas is er voor hen geen vervolg.
Dezelfde dag was er een 2e competitie-
wedstrijd 3e divisie NTS in Hollandsche-
veld. Anna Jongsma eindigde in deze 
wedstrijd (nivo 10) op een mooie 15e 
plaats. Door een val in de eerste wedstrijd 
was haar totaalscore goed voor een 28ste 
plaats. Ook Hilma Bernving en Marrit 
Oenema waren daar in niveau 7 van de 
partij en eindigden op een 17e en 10e 
plek. In de competitie eindigde Marrit ook 
als 10e en Hilma als 14e. Marrit en Anna 
gaan door naar de toestelkampioen-
schappen.

Streetdance.
Om uw agenda alvast bij te werken: op 12 
mei zullen de groep 8 t/m 14-jarigen en 
het demoteam van streetdance meedoen 
aan de 3e demodag in Burgum. Dit is een 
beregezellig dansfestijn en dus een prima 
invulling van de vrije zaterdagmiddag.

Sponsoractie.
Zoals u kunt weten doet LONGA mee aan 
de sponsoractie van supermarkten 
Poiesz en wel in het filiaal Ureterp. 
Inmiddels hebben velen hier al munten in 
de koker gegooid. Ook de route naar de 
extra ton in de hal van MFC de Swingel, 
heeft u inmiddels ondekt. Wij danken u 
allen voor uw inzet. De actie loopt tot en 
met 24 maart.

Gratis lessen.
Als vanouds: lijkt  het je ook leuk bij ons te 
komen sporten bij de peuters of de 
kleuters, bij springen, (recreatie)turnen, 
jongensgymnastiek, acro of streetdance, 
kom dan gerust binnen voor 2 gratis 
lessen. Schroom niet, de deur staat altijd 
voor je open. Dat LONGA al 60 jaar een 
dynamische vereniging is blijkt wel uit de 
vele nieuwe leden die steeds blijven 
instromen. We zijn niet enkel een begrip 
in het eigen dorp en gemeente, maar ook 
zeker in provincie en land.  



Volleybalvereniging DWS

donderdag, 08 maart 2007
D4D LG  19:15  DWS D2  - Hujades D5    M.F.C. de Swingel
D2D FE  20:15  DWS 1 D1 - TurfstDr D4  M.F.C. de Swingel
H3D HF  21:15  DFS H3           - DWS 1 H1   Westermar

donderdag, 15 maart 2007
D2D HF  19:15  DFS D2           - DWS 1 D1 Westermar 
D4D BL  19:15  Oerterp sv D3 - DWS D2 M.F.C. de Swingel
H4D Be  20:15  DWS H2      - VCS H2          M.F.C. de Swingel

donderdag, 22 maart 2007
H4D Ba  19:15  DWS H2        - Z-up/Beets H3  De Holten 
D4D EL  20:15  JMC  1 D1        - DWS D2         De Holten 
D2D AF  21:15  Kompenije 1 D1 - DWS 1 D1     Surventohal

donderdag, 29 maart 2007
D4D JL         VCB D2        - DWS D2
H4D Fb  20:15  TurfstDr H5    - DWS H2         Sportcentrum Drachten

donderdag, 05 april 2007
H4D BF         DWS H2     - TurfstDr H5

Standen bijgewerkt tot 19 febr.
Dames 1   9de plaats
Dames 2   5de plaats
Heren 1    1ste plaats
Heren 2    5de plaats

Poolse pakketten

Nieuws over het inleveren van de Poolse pakketten.
De datums zijn hetzelfde gebleven, maar de tijden zijn verandert. Het was van 's 
middags 2 uur tot 's avonds 8 uur en het wordt van 's avonds 6 uur tot 's avonds 10 uur. 
Of natuurlijk als het anders moet, eerst even bellen met 481584.

Fam. Veenstra



Wat is er deze maand zoal te beleven……..

Sieraden maken
Datum: donderdag 15 maart 2007.
Aanvang: 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur.
Kosten : vanaf € 18,00 afhankelijk van welk model je kiest, oplopend 

naar € 25,00.
Contactpersoon: Lydia Huisman tel. 0516-481178.

Basiscursus hondentraining
Data: donderdag 29 maart 5-12-19-26 april
Aanvang: 19.00 uur.
Kosten: € 27,50
Contactpersoon: S. Groenewold.

Bloemschikken
Datum: dinsdag 3 april.
Aanvang: 19.30 uur.
Kosten: € 5,00
Cntactpersoon: G. Groenewold. Tel. 0516-481878.

Computeren: Foto's bewerken
Datum: donderdag 12 april.
Aanvang: 20.00 uur tot 22.00 uur.
Kosten: € 27,50. (exl. € 15,00 lesmateriaal)
Contactpersoon: Siebo Groenewold. Tel. 0516-481878.

Inheemse Kruiden en Planten
Datum: Maandag 16 april.
Aanvang: 20.00 uur.
Kosten: € 4,00
Contactpersoon: S. Groenewold. tel. 0516-481878.

Praktijkworkshop hekserij
Datum: Dinsdag 24 april.
Aanvang: 20.00 uur.
Kosten: € 5,00
Contactpersoon: S. Groenewold.



Het programmaboekje 2006 – 2007 kunt u op uw E-mail ontvangen.
Vraag hem aan bij Wijnjewoude@orange.nl 

Wadlopen van Holwerd naar Ameland.
Datum: vrijdag 8 juni.
Aanvang: 7.30 uur (vertrek vanaf MFC de Swingel 6.00 uur)
Kosten: € 27,50
Contactpersoon: S. Groenewold Tel. 0516-481878

Zeevissen
Datum: zaterdag 16 juni.
Aanvang: 8.00 uur tot 16.00 uur. (verzamelen 5.30 uur bij MFC de 

Swingel vertrek 5.45 uur)
Kosten: ongeveer € 29,00 (excl. € 7,00 hengelhuur)
Contactpersoon: S. Groenewold tel. 0516-481878

Praktijkworkshop hekserij
Op veler verzoek is er nu dan een heuse cirkelviering gepland. Dinsdag 24 april 2007 
om 20.00 is het zo ver.
Die datum is het wassende maan (naar volle maan toe) en een week later is het 
Beltane, het belangrijkste en vrolijkste lentefeest bij de heksen.
Deze avond kun je meemaken en meebeleven hoe de heksencirkel gemaakt wordt, 
hoe in die cirkel een ritueel (passend bij deze maan) uitgevoerd wordt en vooral hoe 
gezellig het is, zo'n heksenviering.
De rituelen die we uitvoeren hebben te maken met de eigen innerlijke groei. Deze maan 
staat in het teken van een nieuw begin, “de terugkeer”, in het levenswiel. Dit past 
uitstekend bij de lente en ook bij Beltane, een vruchtbaarheidsfeest en een lentefeest 
bij uitstek. 
Het zal al met al dus een fris en sprankelend feestje worden waarbij de betekenis van 
de handelingen, rituelen en andere heksenzaken aanschouwelijk worden gemaakt.
Uiteraard is er dan ook alle tijd voor extra uitleg en het beantwoorden van vragen.

Bij heksenvieringen met meerdere mensen is het de gewoonte dat iedereen wat te eten 
(snoepen, snacken) en te drinken meebrengt.

De locatie krijg je te horen bij inschrijving, het is uiteraard buiten!
De kosten van deze avond bedragen € 5,00.

Hopelijk tot dan,
Een groet en een glimlach,

Maaike.

Contactpersoon: Siebo Groenewold tel. 0516-481878.



Iedere eerste woensdagmiddag van de maand. vanaf september tot en met mei 
m.u.v. de schoolvakanties  

Vanaf 13.30 uur zijn we in het WAW lokaal aanwezig en je weet het voor € 2,50 heb 
je een gezellige middag.

We maken iedere keer wat leuks en er is altijd wat te drinken en iets lekkers.

Heb je nog vragen of wil je iets weten dan kan jij of één van je ouders altijd even 
bellen met Jannie of Magda tel. 481673

Tot ziens op de kidsclub!

Ds. Jaap Zijlstra
40 jaar predikant.

Op de foto ziet u de gereformeerde kerk van Wijnjewoude, 
in deze kerk is ds. Jaap Zijlstra op 26 februari 1967 begonnen als predikant. 

Na 40 jaar wil ds. Jaap Zijlstra dit feestelijk met ons vieren
op 4 maart a.s. om 9.30 uur, 

Gospelgroep Sola Gratia zal het geheel muzikaal omlijsten. 
U bent allen hartelijk welkom.



Hynstedei 2007

De eerste vergaderingen voor Hynstedei 2007 zijn alweer geweest, en ook Hynstedei 
2007 belooft een prachtige dag te worden. De Hynstedei zal dit jaar gehouden worden 
op 23 juni, en begint evenals vorig jaar om 13.00 uur.

Wel willen we een oproepje doen aan de kinderen uit Wijnjewoude…

Vorig jaar kon helaas de rubriek aanspanningen door jeugd niet door gaan omdat er te 
weinig deelname was. Dit vonden wij erg jammer want eigenlijk is het toch één van de 
leukste rubrieken. Vandaar dat wij de jeugd van Wijnjewoude eo willen vragen om mee 
te doen aan deze rubriek. Heb je een pony en je kunt een karretje bemachtigen????  
Begin dan al vast met oefenen  en wie weet doe jij dit jaar mee met de Hynstedei. 

Voor vragen en opgave kun je terecht bij het wedstrijd secr. Geke Meestringa. Tel. 
481684. 

Bestuur Hynstedei

Uitnodiging voor de ledenvergadering
van Uitvaartvereniging”E.D.D.”

Op maandag 19 maart 2007om 20.00 uur in het M.FC. ”De Swingel” te 
Wijnjewoude.

AGENDA.

1. Opening
2. Notulen vergadering 2006
3. Jaarverslag secretaris
4. Verslag kascommissie
5. Benoeming kascommissielid
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag AULA  [verkoop AULA]
8. Pauze
9. Mededelingen
10. Gastspreker  v.d Zwaag uit Heerenveen met het thema:                               

Uitvaartverzorgen vroeger  en nu.
11. Bestuursverkiezing  aftredend dhr J.Posthumus  [ herkiesbaar ]
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Graag tot ziens op de ledenvergadering



De Economie

De economie lijkt allemaal weer wat aan te trekken 

dus hoeven we niet meer bang te zijn voor het volgende:

- De sigarenman is de sigaar

- De groenteman is de pisang

- De houthakker legt het bijltje er bij neer

- De schoorsteenveger kan wel op het dak gaan zitten

- De stratenmaker staat op straat

- De masseurs zitten hem te knijpen

- De kleermakers weten er geen mouw meer aan te passen

- De herenkapper komt er kaal van af

- De dameskappers zitten met de handen in het haar

- De voddenkoopman loopt met een gezicht van oude lappen

- De bakker heeft geen droog brood meer te eten

- De herenmode is de das omgedaan

- De lampenwinkels zien de toekomst donker in

- De scheepvaart wordt de wind uit de zeilen genomen

- De kousenwinkels hebben de kous op de kop gekregen

- De stoffeerders hebben zich in de vinger gesneden

- De zeelieden zijn aan lager wal geraakt

- De wielrenners kunnen niet meer rond komen

- De badmeesters weten het hoofd niet meer boven water te houden

- Het autobedrijf ligt aan banden

- De bloemisten zitten op zwart zaad

- De concertzangers moeten een toontje lager zingen

- De loodgieters gaan bijna de pijp uit

Waar je niet bent is het altijd beter.



Evangelisatiedienst

op 1 april a.s.
Gereformeerde Kerk
Aanvang: 19:30 uur

Medewerking van:
Sinjael uit Donkerbroek

Ds. Knol uit Smilde

Koffie en theedrinken in het Trefpunt na de dienst.

Iedereen is van harte welkom.

Gezinsdienst

Hierbij nodigen wij iedereen uit voor de speciale gezinsdienst op d.v. zondag 
11 maart a.s. samen met mensen met een verstandelijke beperking. 

Deze dienst wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk te Wijnjewoude 
en begint om 14.00 uur. 

In deze dienst hoopt voor te gaan 
da. F. Wesseling uit De Tike.

Het thema van deze dienst is:
 “Winnen of verliezen”.

Muzikale medewerking wordt verleent door het
muziekkorps “Euphonia” uit Wijnjewoude. 

Iedereen is van harte uitgenodigd deze dienst mee te vieren.
Na de dienst is er gelegenheid om gezellig koffie te drinken.

Commissie aangepaste dienst,
Geref. Kerk te Wijnjewoude



Kerkdiensten

Hervormde Gemeente

Maart
 4  Weinterp   9.30 uur. Ds. G.J. Otter, Emmeloord

13.45 uur. Ds. J. Noordam, Drachten
11 Duurswoude   9.30 uur. Ds. K.D. Goverts, Zwaag

13.45 uur. Ds. K.D. Goverts, Zwaag
14 Weinterp 19.30 uur. Ds. F. Stevens, Hoogeveen. Bidstond
18 Weinterp  9.30 uur. Kand. H.J. v.d. Wal, Groningen

13.45 uur. Kand. H.J. v.d. Wal, Groningen
25 Duurswoude   9.30 uur. Ds. L.H. Voschezang, Schoonhoven

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Maart
4   9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Ds. A.A. de Boer
7 19.00 uur Ds. W.B. van der Wal. Biddag
11   9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal. Viering H.A.

14.00 uur. Ds. A. Bas
18   9.30 uur. Ds. R.A. Schipper

16.30 uur. Ds. W.B. van der Wal
25   9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal

14.00 uur. Ds. G.O. Sander
April
1   9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Ds. K. v.d. Meer
6 20.30 uur. Ds. W.B. van der Wal,Goede Vrijdag

Gereformeerde Kerk
Maart
4   9.30 uur. Ds. J.R. Zijlstra, Amsterdam. 40 jr. jubileum Ds. J.R. Zijlstra

13.45 uur. Ds. E. Terpstra, Drogeham.
11   9.30 uur. Ds. H.J. Brouwer

14.00 uur. Da. F. Wesseling, speciale gezinsdienst m.m.v. Euphonia
18   9.30 uur. Ds. J.G. Arensman

13.45 uur. Ds. J.G. Arensman
25   9.30 uur. Ds. P. Rozeboom

13.45 uur. Themadienst m.m.v. zangkoor “Looft den Heer”

April
1   9.30 uur. Ds. K.J. Bijleveld, voorber. H.A./ Koffie drinken na afloop

19.30 uur. Ds. J. Knol, evangelisatiedienst 
6 19.30 uur. Ds. F. de Jong, Goede Vrijdag, Heilig Avondmaal



Op vakantie! 
Voor het ene kind zo gewoon, 

voor een ander kind heel bijzonder.

Vele kinderen in binnen en buitenland zijn toe 

aan een zorgeloze en fijne vakantie, 

door tal van omstandigheden is dit niet mogelijk. 

Europa kinderhulp maakt het mogelijk om samen met 

gastouder(s) deze kinderen een mooie vakantie te geven. 

Wil u een kind ook een kans geven kijk dan eens op 

www.europakinderhulp.nl 
Wilt u persoonlijke informatie bel dan 

met gastouders uit uw omgeving. 

Frans en Hanneke Pool 0516 - 481597



Dorpsagenda
Maart

3 In de Witte Kerk te Hemrik. Maria Sjoukje v.d. Meulen-Taekema en Jan
Andries Dijkstra spelen met fluit, piano en orgel vele combinaties.
Entree € 5,- (t/m 12 jaar € 1,-), incl. 1 gratis consumptie

4 Ger. Kerk Jubileum dienst 40 jaar Ds. Jaap Zijlstra.
8  Soos: Spelencircuit in Hemrik

10 Donateursconcert Euphonia
10 Kennismakingsles Nordic Walking
11 Gezinsdienst met als thema 'Winnen of verliezen' Geref. Kerk Wijnjewoude
11 Witte Kerk Hemrik Poppentheater Trollemor met voorstelling 'Circus Allez 

Hoep', 4 t/m 7 jaar. Entree: 5 euro p.p. inclusief consumptie.
aanvang 15.00 uur

13 Klaverjassen bij café v.d. Wey
14 BvPF. Toneelstuk in de Wier, Ureterp
18 Concert Witte Kerk te Hemrik
19 Ledenvergadering uitvaartvereniging E.D.D.
21 BvPF. De Fugelhelling Ureterp
22 Tussen 18.00 en 22.00 uur Paaspakketten inleveren voor Polen
22 Soos met dhr. E. de Leeuw uit Heerenveen
26 Ledenvergadering Plaatselijk Belang
30 Boottocht Zonnebloem
30 Kennismakingsles Nordic Walking
31 Kennismakingsles Nordic Walking
31 Soos Toneelmiddag in de Buorskip te Beetsterzwaag.

April
1 Evangelisatiedienst Geref. Kerk aanvang: 19:30 uur
1 Natuur onderzoek, aanvang: 11.00 uur op de parkeerplaats aan de Weinterp 
2 Kennismakingsles Nordic Walking: Conditie en techniek op peil houden.
4 Rommelmarkt
6 Schutjassen in de O.D.V. kantine

18 BvPF. De hr. A. Pebesma: Flora en Fauna in Iran

Het hele leven is een droom, 
maar maak me niet wakker.



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 tel. 0900 1127112
 TIJDEN
-     maken van afspraken voor het spreekuur of een visite  08:00 - 09:00 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 - 17:00 uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof 

aanwezig. 

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

Voor spoedgevallen kunt u dan altijd het spoednummer bellen. 
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.

Het leven is een kinderhemdje, 
kort en vol vlekken.


