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Fan ‘e toer besjoen

Milieustraat Wurdum
Een aantal dorpsgenoten heeft kortgeleden aandacht ge-
vraagd voor het perceel waar voorheen de tennisbaan lag. 
Dit ligt er zoals De Omrôp dat zo mooi beschrijft “fertutearze 
en suterich by”. Door het aan onze nieuwe burgemeester te 
laten zien en een bord te plaatsen met de tekst “vergane glo-
rie, maak er wat moois van potverdorie” hoopt men dat het 
op zijn minst wordt gefatsoeneerd. We weten nu dat al die 
aandacht resultaat heeft gehad, want sinds 31 december is 

er een bestemming voor dit lapje grond, het wordt namelijk een milieustraat.
Dat is natuurlijk een goed idee. Want een milieustraat, dat is goed voor het 
milieu, dat willen we allemaal!

Vroeger werd afval gezien als iets wat lastig was en veel geld kostte. We 
stopten het onder de grond of staken het in de fik.
Tegenwoordig is afval big business. Door het goed te scheiden zorgen we 
dat afval hergebruikt kan worden, gerecycled met een mooi woord.

Vroeger… ik weet nog dat ik naar het stort in Leeuwarden ging. Daar kon je 
je auto parkeren bij een betonnen muurtje waarachter een paar hele grote 
containers stonden waar je alles in kon keilen. Echt alles. Plastic, hout, metaal 
vloerbedekking. Alles in één bak, het maakte niet uit. Mooi werk was dat!

Een uitzondering was oud papier. Dat verzamelen we al heel lang, het is 
denk ik een van de eerste vormen van afvalscheiding. Op mijn lagere school 
werd het al verzameld, en dat leverde geld op. Op een gegeven moment 
verzamelden we met zijn allen in Europa zoveel oud papier dat we flink 
gingen exporteren, heel veel naar China bijvoorbeeld.
Maar in China zamelen ze tegenwoordig zelf oud papier in. En zoals alles 
daar, gaat dat in grote hoeveelheden. Daardoor zit Europa nu dan weer met 
miljoenen tonnen oud papier in zijn maag.

We weten nu dus beter en we hebben in de milieustraat voor elke afvalsoort 
een container. Als ik weer ‘s met een karretje afval naar de milieustraat rij 
bedenk ik bij het inladen van m’n aanhanger al welke soorten bij elkaar 
horen. Dan ben je goed bezig toch? En dan op naar de milieustraat in Grou, 
hartstikke aardige lui daar. En dan keurig gesorteerd ‘útsutelje’, dat geeft 
een goed gevoel.
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Die afvalsoorten kunnen herbruikbare grondstoffen zijn, maar er is nog 
een andere interessante stroom ontstaan. Het hergebruik van spullen. Ook 
hier weer het contrast met vroeger. Toen werden afgedankte spullen in het 
grote zwarte gat bij het stort gestort, een enkele keer werd er iets aan “arme 
mensen” gegeven. Kleren gingen soms naar het Leger des Heils.

Een bijzonder fenomeen daarbij zijn de kringloopwinkels. Die beginnen 
steeds meer op woonwinkels te lijken. Estafette van de Omrin is een mooi 
voorbeeld. Daar staan afgedankte meubels gepimpt en gestyled opgesteld, 
te wachten op een koper die “een super leuk stoeltje van de kringloop” wil 
scoren. Mooie plaatjes die niet misstaan in de hippe woonbladen. Oude 
meubels zijn hot. Noem het retro en je kunt er flink geld voor vragen. Ik zou 
willen dat ik dat 25 jaar geleden had geweten, dan had ik een loods vol met 
dat soort meubels gestapeld.

Kortom, zo gek is het idee van de milieustraat dus nog niet. Maar goed. Het 
is dus een nieuwjaarsstunt. Wel een leuke!

Sietze Vlieg

In goeie saak sa’n milieustrjitte. Wit ik 
einliks wêr’t ik al dy swerfsmoargens, 
dy’t ik yn ûnderweis fyn, bringe kin.
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Mededelingen Dorpsbelang
       Gelukkig nieuwjaar! 
Welkom
Elke eerste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Heb 
je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 
19.30 en 20 uur.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 17 januari 2020 van 20 tot 22 uur houdt Dorpsbelang nieuw-
jaarsreceptie. Dit zal plaatsvinden in De Golle. Iedereen is van harte welkom.
Vooruitlopend op de nieuwjaarsreceptie hopen we dat 2020 een heel mooi 
jaar gaat worden en dat het in onze dorpen nog prettiger wordt. Inclusief 
het aanpakken van de voormalige tennisbaan (aan verontruste bewoners: 
geweldige actie om daar zo’n mooi bord te plaatsen! Dank daarvoor. We 
hebben het extra onder de aandacht gebracht bij de gemeente). 

Ligplaatsen en passantenhaven
De aanmeldingen voor ligplaatsen zijn binnen. Betreffende personen krij-
gen in januari verder bericht. Op zaterdag 18 januari gaan we ligplaatsen 
voorzien van bordjes zodat duidelijk is welke als vaste ligplaats gebruikt 
gaan worden en welke beschikbaar blijven voor de passanten. Eventueel 
nog liggende boten, worden op die dag weggetrokken.

Informatiebord entree dorp 
Stand van zaken: een omgevingsvergunning is aangevraagd.

Duurzaam Wirdum Swichum
Wordt 2020 een jaar waarin we stappen gaan zetten? Hopelijk wel. Er wordt 
met een aantal dorpsbewoners over nagedacht. Variërend van hulp bij ver-
duurzamen van huizen, inzet van een deelauto tot opwekken van zon- en/
of windenergie. Kunnen we daar als dorp actief in worden? Op veel andere 
plekken wordt dat al gedaan.
Voor particuliere aanpak zijn er natuurlijk al diverse mogelijkheden. De ge-
meente Leeuwarden wees vorig jaar september op www.winstuitjewoning.
nl. Misschien hebben dorpsbewoners daar ook gebruik van gemaakt.
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Maar wat ook kan: neem de fiets! Gezond, voordelig én milieuvriendelijk. 
In het blad Eigenhuis stond laatst het volgende: van alle autoritten in Ne-
derland in een jaar, zijn 3,6 miljard korter dan 7,5 km. Maken we die ritjes 
op de fiets, dan besparen we circa 2 megaton CO2 per jaar – vergelijkbaar 
met het aardgasvrij maken van 1,5 miljoen woningen. 
Fietsen naar je werk wordt vanaf 1 januari 2020 ook aangemoedigd vanuit 
het Rijk. Zie daarvoor de spelregels van het Fietsleaseplan 2020. 

Oproep 
Dorpsbelang blijft op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het is superleuk om 
je in te zetten voor het dorp, je hoort alle ontwikkelingen en kunt daarop 
invloed uitoefenen voor het dorp. Daarnaast is ‘t ook gewoon gezellig en hoor 
je de nieuwtjes. Heb je interesse, schroom niet om contact op te nemen. Dat 
kan via db.wirdum.swichum@gmail.com of via één van de bestuursleden.

Namens Dorpsbelang, 
Johan Kruiger 

Opbrengst van de MS-collecte

In Nederland hebben zo’n 17.000 mensen Multiple Sclerose. Elk jaar krijgen 
ongeveer 800 mensen de diagnose. MS is een ziekte van het centrale ze-
nuwstelsel. De laag om de zenuwen, die signalen van en naar de hersenen 
doorgeven, raakt beschadigd. Signalen worden hierdoor slecht of zelfs 
helemaal niet doorgegeven. Dat betekent dat mensen met MS plotseling 
hun zicht kwijt kunnen raken of in een rolstoel terecht kunnen komen. Ook 
hebben ze soms last van spasmen en spraakproblemen. Lichaamsfuncties 
kunnen op ieder moment, onverwachts, uitvallen. Een leven met MS is een 
leven vol onzekerheid.

De opbrengst van de MS-collecte in november 2019 bedroeg in Wirdum € 
422,32
Inwoners van Wirdum hartelijk bedankt voor jullie gift.
Collectanten heel erg bedankt voor jullie inzet, om deze ziekte uit de wereld 
te helpen.

Steven Feenstra
J, Algerasingel 11



Telefoonnr.  06 – 23 41 04 19 

Kantoor:      Fricoweg 3F 

                 9005 PC  Wergea 

Administratie en Fiscaal Advies 
M. Bethlehem 

•  Verzorgen van uw jaarrekening 

•  Aangifte inkomstenbelasting
        en omzetbelasting 

•  Fiscaal advies 
 
           Voor MKB, ZZP en Particulieren 

           Voor meer informatie:
                           www.bethlehemfiscaal.nl 

Louise Duhoux
Lytse buorren 11 - Wirdum
TEL. 06 - 107 427 56

OPENINGSTIJDEN
Maandag:  gesloten
Dinsdag: 08.30-20.30
Woensdag:  08.30-20.30
Donderdag  08.30-18.00
Vrijdag:  08.30-18.00
Zaterdag:  08.00-12.00

OPENINGSTIJDEN: Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 uur / 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag- en woensdagavond: 18.30 - 20.30 uur  |  Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur

KAPSALON  |  GELLAK NAGELS  |  GESPECIALISEERD IN KRULLEN

Maak online je afspraak via www.knipkeamerrixt.com    knipkeamerrixt

Happiness is a
         good hairday!

Lytse Buorren 11  |  9088 AH  Wirdum  |  tel. 058 - 2552636 
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Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis 
in 3 stappen.

Start op Rabobank.nl/
duurzaamwonen
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Je kind (misschien) laten dopen?   
    

Misschien is dat ook een vraag van jou. Misschien wil je die vraag wel eens 
onderzoeken, samen met andere ouders. Om zo jouw eigen antwoord te 
vinden op deze vraag. 

Kom dan in februari naar een avond waarin we daar samen over doorpraten. 
We praten over wat dopen eigenlijk wil zeggen en wat dat voor jou betekent. 
Welkom om mee te praten, in alle openheid. 
Je hoeft er niet meteen uit te zijn of je je kind wel of niet wilt laten dopen. 

Als je kiest voor de doop van je kind, dan spreken we een avond af om een 
doopdienst voor te bereiden. Hierbij is je eigen inbreng van harte welkom. 

Op zondag 1 maart 2020 zal er in ieder geval een doopdienst zijn en 
gelegenheid om je kind te laten dopen. 
Als je liever wat later in het jaar je kindje wilt laten dopen, dan is dat ook 
mogelijk. Dan kijken we naar nog een andere datum voor een doopdienst. 

Heb je belangstelling voor het open gesprek in februari over ‘Je kind 
(misschien) laten dopen?’ 
Geef je dan op bij ds. Wiebrig de Boer-Romkema via wiebrigdeboer@cs.com 
of via app of telefoon: 06-81477858. 

Als de aanmeldingen binnen zijn, 
plannen we een geschikte datum in 
februari. 

Geef je op vóór 23 januari! 
Dan lukt het om op tijd een afspraak te 
plannen voor deze avond. 

Met vriendelijke groet, namens de 
kerkenraad van onze dorpskerk, 
Wiebrig de Boer-Romkema 
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B E H A N D E L I N G  VA N :
• Likdoorns
• Eelt
• Schimmel (mycose) nagels
• Diabetische voet
• Reumatische voet
• Ingroeiende nagels
• Wellness
• Gellak (Orly)
• Ook voor kinderen! DECLARATIE BIJ ZORGVERZEKERAAR

(VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN)

ESMIRAS MEDISCH PEDICURE
Jacob Algerasingel 32 
9088 AV Wirdum FR
tel. 06 46432446

Vraag maar raak!

Iedere eerste woensdag van de maand, vanaf de maand februari 2020, 
van 14 - 15 uur zit een medewerker van het Dorpenteam uit Grou, team 
Mantelzorg/Vrijwilligerswerk en Thuiszorg het Friese Land aan de koffietafel 
van de kringloopwinkel, De Muldyk 3, in Grou. 
Heeft u vragen of wilt u informatie over wat het Dorpenteam, team Man-
telzorg/Vrijwilligerswerk of de Thuiszorg voor u kan betekenen, kom gerust 
eens langs. De koffie staat klaar!

Viermaal in het jaar organiseren wij tijdens het inloopspreekuur van 14.30 
tot 15 uur een koffietafel Thema. 

∗	 Het eerste thema is op woensdag 5 februari 2020: Vitamine D wat 
kun je er mee? 
Het belang en alle weetjes van Vitamine D zal u verteld worden 

door de thuiszorg. 
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∗	 Het tweede thema is op woensdag 1 april 2020: Bewegen.
Wat wordt er in Grou georganiseerd rondom het thema bewegen 
en waarom is bewegen zo belangrijk! 

∗	 Het derde thema is op woensdag 3 juni 2020: Goed gevoed ouder 
worden.
Informatie en tips om goed gevoed ouder te worden én te blijven.

∗	 Het vierde thema is op woensdag 7 oktober 2020: Financiën.
Toeslagen en meer!

Voor vragen of suggesties kunt u natuurlijk ook altijd bellen of mailen met 
Amaryllis Dorpenteam Zuid 0566-625151 of info@dorpenteam.nl 

Minke van der Haak,
Dorpenteam Grou
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Wrafke – It paad bjuster…

Ynienen stie hy foar ús. De man dy’t wy wolris faker 
thúsbrocht hawwe, om’t hy syn eigen hûs net wer fine 
koe. Mar dat wie by ljochtskyndei; no wie it sa tsjuster 
as de nacht wêze kin. Frou skrok der suver fan, ikke net fansels. Ik hie him 
al lang yn ‘e noas.
Wy rûnen de slach om it plak wêr’t deade minsken ûnder de grûn lizze, 
want dêr mei ik altiten efkes los omstrune. De bêste man moat op it bankje 
sitten hawwe te jun pizeljen of sa. Hy hie hielendal net yn ‘t sin om Frou 

skrikke te litten. “Wat in 
moaie ferljochting hat jo 
hûntsje om ’e hals, nei alle 
gedachten is dat ek wol wat 
foar my!”, lake hy.

Mei-inoar kuieren wy op 
nei’t stek, dêr moast ik wer 
fêst oan de line. Lâns it 
nijmoadrige kafee wêr’t ik 
earder fan tocht dat de man 
dêr wenne. Hy komt der wol 
faak, sei er. Se skine gjin 
huppeltsjewetter te skin-
ken, it moat dus in soarte 
fan Blauwe Tinte wêze foar 
minsken dy’t it paad nei hûs 

bjuster binne. Ik kin my soks net begripe. At se my de earflappen foar de 
eagen fêstbine, kin ik it paad nei hûs blyn noch wol fine. Myn noas bringt 
my altyd wêr’t ik wêze wol. Dat skynt lykwols by minsken net sa te wurkjen.
De man begûn Frou út te lizzen wêr’t hy wol en net lâns rinne mocht, en 
dat hy foaral net lâns in feart rinne moat. Dat kin ommers nuodlik wêze. 

Ûnderweis woe hy ús fan alles sjen litte en oanwize. Sadwaande rûnen 
wy slingerjend it doarp troch. Ik fyn dat nijsgjirrich, sa komme jo nochris 
earne. Mar doe fûn Frou it moai west en brochten wy de bêste man nei syn 
eigen hûs ta. 

Sels bin ik it paad nea bjuster. No ja, seldsum. Okkerdeis hie ‘k mysels wol te 
pakken. Dat wie op in training foar myn soarte fan jachthûnen. Frou grapket 



Wilt u onderhoud aan uw woning of schip?
Martin’s klusservice is van alle markten thuis. Timmerwerk, 
elektra, installatie- en tegelwerk. Alles is in vakkundige handen.

• badkamer plaatsen

• tegelwerk

• groepenkast uitbreiden

• CV-ketel plaatsen

• slaapkamer verbouwen

• WC-renovatie

• keuken plaatsen

• kastenwand slaapkamer

• badmeubel plaatsen

• nieuwe dakkapel

• lekkage verhelpen

• vaste trap plaatsen

• scheepselektronica

• ombouwen garage

• dakramen plaatsen

• glas plaatsen

Hof 15, Wirdum 
Tel. 06 45 22 48 39 
www.martinsklusservice.nl

Timmer-, Installatie- en Onderhoudswerk
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wolris dat se mei my nei de ‘Nimrod’ wol. De Nimrod is in kriich foar hûnen 
dy’t noch wat mear hûnsk binne as allinne mar in knyn of hazze foar de 
Kryst binnen bringe by de baas, sûnder dy te ferropjen. Dat freget in bulte 
training en geduld fan hûn én baas!

Wy reizgje wat op en del nei ús ferneamde jachtoefenmasterin út Harich. 
Sy hie dy kear ek wer in tûk proefstik betocht. Ik moast wol in kertier sitte 
te wachtsjen, wylst sy en Frou troch it lân omkrústen. Doe’t se lang om let 
wer by my kamen, stjoerde Frou my faaljekant nei it oare ein fan dy stripe 
dan wêr’t sy rûn hiene. Ja, duhh, tocht ik. Dêr leit fansels neat; jimme binne 
dêr ommers hielendal net west! Ik makke rjochtsomkeard nei de kant wêr’t 
sy omstrúnd hiene. Ik haw ek wol in kertier socht en dat hiele stik sigesaag-
jend útkjimd.

Ûnderwylst hat Frou wol tsien kear roppen: “Afke, Aáfke!!”
Ik wit wier myn namme wol, mar lústere net fansels. Oant Frou my ophelle. 
Sy is nea lulk op my, mar it gesicht stie no wol ûnhuer op ûnwaar. As in 
douhûdich bern waard ik opbrocht, ûnder spytgnyskjende oanmerkings 
fan Baas dat dit net bepaald Nimrodweardich gedrach wie. Frou besocht 
it nochris my nei de oare ein fan dy stripe te stjoeren. Dat haw ik doe mar 
kreas dien. En hja hiene my te fiter. No hie ‘k samar de dummy dy’t se dêr 
blykber al folle earder dellein hiene... No ja, ik bin ek noch mar oardel jier 
âld en lear noch eltse dei by dat lústerje ek in keunst is!

No wer efkes werom nei ús aventoer yn ‘t tsjuster. It wie fier nei tsienen dy 
jûns dat ik mei Frou wer thús kaam. Baas wie al bot ûngerêst: “Wêr hawwe 
jimme sa lang úthongen? Binne jim by Dokkum om west of sa?” No, dat 
wie in hiel ferhaal. En dat begûn sa: ‘Ynienen stie de man foar ús. Frou skrok 
der suver fan...’ 
Wreed foar him dat er dat it paad bjuster wie. Mar moai dochs dat wy de 
bêste man skewiele koene?

© Afke fan it Fryske Wetterlân

Menno J. Wiersma,
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
menno@bistedokter.nl
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Consulinn Grou | alie@consulinn.nl | 06-19618699

AFVALLEN DOE JE
NATUURLIJK BIJ 

CONSULINN
www.consulinn.nl

AFVALLEN DOE JE
NATUURLIJK BIJ 

CONSULINN
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Rectificatie

It wie in moaie foto foar op it desimber nûmer fan ‘e Tuorkfretter, mar spitich 
dat de namme fan de fotograaf der twa generaasjes neist siet.
It moast net Afke Hoekstra wêze mar Afke Neeltje Kalsbeek, dochter fan 
Ynze Kalsbeek en Yfke Hoekstra.

Hendrik Hiemstra



22



23

Moppentrommel 

Komt een duif een koe tegen. Zegt de duif tegen 
de koe: “roekoe”, waarop de koe boos antwoordt: 
“boeduif.”

Ik lees een boek over de zwaartekracht. Ik kan het 
maar niet neerleggen.

Het is rood met spikkels en het is er net niet. 
Een aardbijna.

Wat is voor de meeste mannen het ideale 7-gangen diner? …
Een sixpack bier en een hamburger!

Je profielfoto op Facebook is een 
auto, dus ik neem aan dat je een 
Transformer bent?

“Pap, er staat iemand met een 
inzamelingsactie voor een nieuw 
bejaardentehuis voor de deur!” Va-
der: “Is goed, geef oma maar mee.”

Een champignon en een ui maken samen een praatje over het leven. Zegt 
de champignon tegen de ui: “Mijn leven een regelrechte nachtmerrie, eerst 
word ik in stukjes gehakt en daarna ook nog eens levend gebakken”.  Waarop 
de ui zegt: “Het kan nog veel erger want ik word eerst levend gevild en dan 
gesneden. En het ergste is dat de mensen er ook nog heel nep bij staan te 
huilen!”

Het was half 3 in de nacht toen plots mijn buur-
man aanbelde. Dat geloof je toch niet?! Gelukkig 
was ik nog wel wakker want ik was lekker aan 
het drummen. 

Merijn, Hidde & Noor  
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• Utiliteitsbouw
• Woningbouw
• Waterbouwkundige werken
• Restauratie en renovatie
• Onderhoud en verbouw
• Diverse diensten
 - 24-uurs service
 - WVG aanpassing
 -  zomer-/winterklaar

service vakantie-
woningen

De Seize 9, Grou, Tel. 0566 - 62 1579
Vestiging Wirdum, Tel. 058 - 255 1961
www.dejongdewal.nl, info@dejongdewal.nl
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Raad Waar

Hoe goed ken jij Wirdum en Swichum? In deze rubriek zie je iedere maand 
een foto.

Weet jij waar deze foto gemaakt is?

De foto uit de Tuorkefretter van december is gemaakt 
op het erf van Jochum Hoekstra in de Skoallesteech.

Volgende maand een nieuwe foto en de locatie van 
deze foto.
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Foute Bingo

Heb jij ook wel weer eens zin in een leuke bingoavond? Wij ook! 

Daarom geven wij aan de Gooische Vrouwen Bingo van twee jaar geleden 
een vervolg! Dit jaar organiseren wij (activiteitencommissie WWS) een Foute 
Bingo!

Tijdens dit toffe evenement heb je de mogelijkheid om superleuke prijzen 
te winnen. Uiteraard zorgen wij weer voor een topper van een hoofdprijs. 
De presentatie zal dit jaar gedaan worden door niemand minder dan Theun 
Plantinga. Theun is een veelzijdige acteur afkomstig uit deze regio. Hij heeft 
al veel ervaring in het presenteren van bingo’s (o.a. in de Walrus). Hij weet 
er daarom sowieso een feestje van te maken.

Kortom: het wordt weer een supergezellig avond!

Houd onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie over de bingo. 
Heb je geen Facebook? Dan kun je ons mailen op activiteitwws@gmail.com 
voor meer informatie.

Wil je kaarten kopen? Dan kun je ons dinsdagavond 28 januari en donder-
dagavond 30 januari (vanaf 19 uur) vinden in de WWS-kantine. Wees er 
snel bij, vol = vol!

Vrijdag 6 maart, aanvang 20:00 uur, start bingo 20:30 uur

Graag tot dan!

Activiteitencommissie WWS
Angela Terra & Marieke Wolters



www.uitvaartzorgbijlsma.nl
Anna Bijlsma 
06 10 33 03 37 

Dag en nacht bereikbaar

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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8070 dagen wachten
 op de Elfstedentocht

Onder deze titel schreef sporthistoricus Jurryt van de Vooren uit Amsterdam 
een boek, waarin hij nader ingaat op het fenomeen Elfstedentocht. De ma-
gische sfeer rond deze tocht der tochten, de invloed ervan op sporters en 
de samenleving, de voorbereidingen, de ontberingen.
Ook de periode vóór en in de Tweede Wereldoorlog wordt belicht, gelar-
deerd met unieke beelden. Op 8 februari 2019 was het 8070 dagen geleden 
dat Henk Angenent als laatste winnaar werd gehuldigd. Dat is even lang 
als tussen de Elfstedentocht van 1963 en die van 1985, tot dan het langste 
Elfstedenloze tijdperk.

De kans op een Elfstedentocht wordt volgens meteorologen steeds kleiner. 
Maar omdat je het nooit zeker weet, blijven de bestuurders en rayonhoofden 
van de Elfstedenvereniging paraat. Ook zijn er sporters die zich elk jaar tot in 
het extreme voorbereiden op de tocht, waarmee de winnaar eeuwige roem 
kan vergaren. Kortom, de Elfstedentocht is bij velen nooit echt helemaal 
uit de gedachten.

Over die magie van dit evenement komt Jurryt op ludieke wijze vertellen in 
de Fikarij. Wij nodigen u van harte uit om daar bij te zijn.

Donderdag 30 januari a.s. 
14.00 uur in de Fikarij
entree € 5,-

De werkgroep UVV/PKN hoopt u allen 
op deze middag te ontmoeten!

Bent u moeilijk ter been en wilt u graag 
van huis worden gehaald? Bel dan met:
- Simon Turkstra, tel: 255 14 63, of
- Uilke Postmus, tel: 255 21 92.
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We zijn van start in het jaar 2020.
De oliebollenactie zit er weer op. Altijd een hele klus, maar ook gezellig om 
met elkaar als vereniging te doen. Zelfs de jongste leerlingen hielpen mee, 
super! Iedereen die oliebollen gekocht heeft, héél hartelijk bedankt!

Het is alweer even geleden, maar toch goed om nog te noemen, het kerst-
concert. De kerk in Wytgaard zat he-le-maal vol, prachtig om zo voor een 
volle zaal muziek te maken.

 
De komende tijd gaan we oefenen voor 
onze solistenavond en voor het voor-
jaarsconcert. De datum van dit concert 
is er één om alvast te noteren. 14 maart 
20.00 uur in de Golle. Met als speciale 
gast: Marcel Smit. Alles in het thema 
country.

Agenda:
•	 28 februari solistenavond
•	 14 maart voorjaarsconcert

Namens het bestuur van Brassband Wirdum,
Diana IJpma



Dierenpension Vasco zorgt voor professionele opvang voor
 uw hond of kat tijdens; - Vakantie

- Werk (dagopvang)
- Langdurig verblijf
- Dagje uit

Ook hebben wij; - uitlaat service
- Thuis verzorging huisdier

Vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website

Greate Mar 2                          
9005 XJ Wergea                                 
tel: 058-2895458  

info@dierenpensionvasco.nl 
www.dierenpensionvasco.nl
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JO13-1 Kampioen!

De zegerit door het dorp

De JO13-1 van SJO Warga/WWS is ongeslagen kampioen geworden.
Op zaterdag 14 werd de succesreeks afgesloten met een 10-0 winst op 
Hielpen JO13-1, gevolgd door een rit door het dorp om dit te vieren.
Een fraaie prestatie voor dit zeer jonge team waarvan een groot deel van 
de spelers pas 11 jaar is en voor het eerst op het grote veld speelt. Na de 
winterstop gaan ze een klasse hoger spelen, op zoek naar nog meer spor-
tieve uitdaging.

Supergoed gedaan jongens en meisje!

Sietze Vlieg

(zie ook foto op de voorkant - foto’s van Karel Schaftenaar)
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Maatschutjassen

Op 13 december hebben we 2019 afgesloten met een redelijke goede bezette 
schutjasavond.
De uitslag was:

1e 2e 3e 4e 
Joh. Duhoux E. Jongsma P. Lawerman A. Postmus
A. Boomsma J. de Kroon B. de Ruiter E. ten Hove
(3 gew.) (2 gew.  +10) (2 gew. +7) (2 gew. +5)

De schutjasavonden voor 2020 zijn op: 
17 en 31 januari, 14 februari, 6 en 27 maart.

Opgave bij A. Boomsma (tel. 2551316) of B. Duhoux (tel. 2551513)  
We starten om 19.30 uur.

A. Boomsma

De Voedselbank

Tip voor de maand januari:
Wat is lekker in deze koude wintermaand:
 Erwtensoep / bruine bonen / worst.

De mand staat de gehele maand bij de Superrr winkel in het dorp.

Bedankt

Van de Voedselbank kregen we een bedankje voor de maandelijkse rijk 
gevulde dozen die wij bij ze brengen of door de voedselbank worden 
opgehaald:
“Heel heel veel dank, wij maken er veel mensen blij mee en hopen in 2020 
weer op jullie steun.
Ook wensen wij jullie nog een gezond 2020.”
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Amnesty kaartenaksje: Wat smyt it op?

Sûnt in pear jier help ik mei oan de kaarte-aksje fan Amnesty. Alle jierren 
om 10 desimber hinne (de ynternasjonale dei fan de rjochten fan de minsk) 
wurde hûs oan hûs kaarten ferkocht mei de fraach dizze te stjoeren nei ien 
fan de ynsletten adressen. Adressen fan finzenen, minsken dy’t oppakt binne 
omdat se opkamen foar de rjochten fan oaren. Of minsken dy’t mishannele 
of diskriminearre wurde omdat se binne wa’t se binne. Amnesty International 
stride tsjin dit ûnrjocht. 

“Wat smyt it eins op dat 
wy dy kaarten skriuwe”, 
is in fraach dy’t wy by it 
ferkeapjen wolris krije. 
It skriuwen fan brieven 
en kaarten is Amne-
sty’s meast deeglike 
aksjemetoade. Postsek-
ken fol brieven meitsje 
yndruk op autoriteiten. 
It soarget foar druk op 
sa’n oerheid om in saak 
opnij te besjen, yn in 
soad gefallen liedt dat 
ta in ferbettering yn de sitewaasje fan in persoan. Tsjintwurdich kinst ek 
online in kaartsje stjoere, mar hânskreaune brieven meitsje mear yndruk. 

Kerstbroodmaaltijd

De Diaconie bedankt alle vrijwilligers 
die mee hebben geholpen voor de 
jaarlijkse Kerstbroodmaaltijd. Wat was 
het gezellig en wat hebben we met 
elkaar gezongen, geluisterd naar het 
gedicht, en een kerstverhaal. Genoten 
van een hapje en een drankje en met 
elkaar van de broodmaaltijd. 
Het was geweldig, nogmaals bedankt 
voor jullie komst en jullie hulp.
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T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

0566 - 602922  
Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23 • 9012 DK Raerd 

Anne de Jong

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

U i t v a a r t z o r g
Zorgvuldig en met aandacht
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Verhuizingen

Regina en Albert wonen sinds 1 november op de Dekenskamp nummer 
4. Omdat de bouw wat vertraging had, hebben ze eerst nog tijdelijk in 
een vakantiehuisje gewoond en “gekampeerd” in het nieuwe huis, maar 
gelukkig is nu alles klaar. Ze woonden hiervoor in Leeuwarden, maar konden 
daar niet echt aarden. Ze zochten meer rust en ruimte, de voordelen van 
een dorp, maar toch dichtbij Leeuwarden, waardoor ze hier zijn komen 
wonen samen met Poes.
Albert werkt als verpleegkundige bij Meriant en Regina werkt als 
praktijkondersteuner bij een huisarts in de asielzoekerszorg. Samen hebben 
ze drie kinderen en drie kleinkinderen.
In zijn vrije tijd mag Albert graag klussen of vissen. Hij zit ook in het bestuur 
van een hengelsportvereniging in Sint Annaparochie. Regina houdt van 
zwemmen, fitnessen en op vakantie gaan. Daarnaast zorgt ze graag voor 
haar kleinzoon en doet ze nog vrijwilligerswerk bij Blauw-Wit.

Ineke en Marjan
welkominWenS@gmail.com

Dêrneist is it skriuwen fan kaarten spesjaal rjochte oan in persoan, dit om 
se in hert ûnder de riem te stekken. 
De skriuwaksje Wright for Rights frege yn 2019 spesjaal oandacht foar jonge-
ren. Ik ha Amnesty frege oft der al resultaat behelle is n.o.f. de skriuwaksje. 
Dat wie noch wat te betiid. Se ha my wol in link stjoerd nei harren side 
dêr’t de grutste suksessen fan it jier dêrfoar te finen binne. www.amnesty.
nl/content/uploads/2019/09/4-keer-succesposters.pdf?x83075

Yn de Fikarij waard 11 desimber noch mannich kaartsje skreaun, wie in 
stand mei kearsen en krystkaarten en stie de kofje klear foar de frijwilligers. 
Tank oan alle Wurdumers en Swichumers dy’t (wer) holpen en skreaun 
hawwe!

Aukje de Hoop
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Wilt u een vergadering, feestavond of iets anders organi seren, spreek dan 
de datum af met ons Ag enda bureau bij Baukje Dol, telefoon: 2551724.
Zo voor komt u, dat u met een lege zaal zit. Niemand kan op 2 plaat sen 
tegelijk zijn.

Agenda van 15 januari tot 1 maart 2020

17-01 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

17-01 20.00 uur De Golle Nieuwjaarsreceptie Dorpsbelang

26-01  Nikolaeskerk De band FRYAZ

28-01 v.a. 19 uur Kantine WWS kaartverkoop Foute Bingo

30-01 14.00 uur Fikarij UVV/PKN – Jurryt van de Vooren 
    met: “8070 dagen wachten op de 
    Elfstedentocht”

30-01 v.a. 19 uur Kantine WWS kaartverkoop Foute Bingo 

31-01 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

13-2 14.00 uur Fikarij Theeschenkerij

14-2 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

23-2 15.00 uur De Golle Workshop Cubaanse Salsa

28-2   Solistenavond Brassband

29-2 10.00 uur De Golle Workshop kamerplanten stekken
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

19-01 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  
26-1 09.30 uur ds. Lieuwe Westra, Lollum

  2-2 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  Maaltijd van de Heer
  na afloop koffiedrinken

  9-2 10.00 uur da. W. de Boer-Romkema
  thema “Yn mienskip ferhalen diele.
  Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar.

16-2 09.30 uur da. P.J. v.d. Briel, Oudeschoot

23-2 09.30 uur ds. J.G. v.d. Boogaard, Hallum

  1-3 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  1e zondag in de 40 dagentijd
  m.m.v. commissie liturgisch bloemschikken

Op onze website www.kerkinwirdum.nl vindt u meer informatie over onze 
gemeente. Het wekelijkse zon-dagboek bijvoorbeeld geeft een indruk (met 
foto’s) van de dienst van de voorgaande zondagen.



Voor een afscheid met 
liefde en respect

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

Iepie Lindeboom-Hospes
útfea� begelieder

Voor al uw timmer- 

en onderhoudswerk

in huis en er buiten.

mobiel 06 414 630 30

Swichumerdyk 9
9088 AP  Wirdum

info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard

Contactgegevens:
Adres: it Kleaster 1, 9089 BX Wytgaard
Telefoon: 058 - 7634513
Website: www.itkleaster.uwartsonline.nl

Huisartsen:
Dhr. A.F..M. Bartels en mevr. L. Roetman

Afspraken maken:
Telefoonnummer: 058 – 7634513 (bellen tussen 8.00-10.00 uur)
  Keuze 1: Spoed
  Keuze 2:  Herhaalrecepten
  Keuze 3:  Afspraak maken

Tussen 10.15-10.45 uur en tussen 12.30-13.30 uur 
alleen bereikbaar voor spoedgevallen

Buiten praktijkuren: Dokterswacht Friesland 0900-1127112
Spreekuren: zie website: www.itkleaster.uwartsonline.nl

Medicatie
Aanvragen (herhaal)recepten:
•	 Telefonisch via 058 – 7634513 (keuze 2)
•	 Via het herhaalreceptenformulier op www.itkleaster.uwartsonline.nl

Apotheek Buitenhove:

Openingstijden:
•	 De apotheekbalie in it Kleaster is op werkdagen geopend van 13.00 tot 

17.00 uur voor het afleveren van medicatie.

Afhalen van medicijnen:
•	 Als u (Herhaal-) medicatie bij de dokter aanvraagt, staat dit de vólgende 

dag vanaf 16.00 uur voor u klaar bij de apotheekservice-balie in 
Gezondheidscentrum it Kleaster of (op uw verzoek) vanaf 17.30 bij 
Superrr!

Bezorgregeling:
•	 Bent u moeilijk ter been of ziek en alleenstaand, dan kunt u medicatie 

rechtstreeks vanuit de apotheek thuis bezorgd krijgen. Kosteloos.
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OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK
Iedere maandag van 16:30 - 17:45 uur in de Golle  (m.u.v. de schoolva-
kanties)

ZIEKENHUISVERVOER  UVV
U. Postmus  G. Emersonstr. 1 tel.: 058-2552192
T. Bakker   Swichumerdyk  tel.: 058-2552606

PKN-GEMEENTE
Predikant: Ds. W. de Boer-Romkema, Legedyk 20, Wirdum
email: wiebrigdeboer@cs.com   tel.: 06-81477858

UITVAARTVERZOR GING 
Bode: Anna Bijlsma, Ewerwert 2, Jorwert tel.: 06-10330337 
      of tel.: 0511-521336

WIJKAGENT
Marieke Zweers     tel.: 0900-8844
     
KLACHTENNUMMER GEMEENTE  tel.: 14058

DIERENARTSENPRAKTIJK REDUZUM-GROU
Oedsmawei 13, 9001 ZJ  Grou                          tel.: 0566-601464
E-mail: info@dierenartsgrou.nl          
www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl

Telefonisch spreekuur: ma. t/m za. van 8.00 - 9.30 uur.
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak!
Openingstijden van de balie: ma. t/m vr. 8-18 uur en za. 8-9.30 uur. 
Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag / 7 dagen in de week bereikbaar.

RESERVEREN RUIMTES DORPS HUIS
Voor het huren van een ruimte in de Golle kunt u terecht bij Henk Grendel, 
tel. 06-14558475 en e-mailadres: dorpshuis.degolle@gmail.com
Bijzondere activiteiten die u wilt plannen wel vooraf vaststellen in overleg 
met het Agendabureau van Wirdum/Swichum (Baukje Dol, tel.: 2551724)



Haaima
Werpsterdyk 1-3, 9088 BZ  Wirdum
Tel 058 255 1302 - www.eurorepar.nl

NIEUW BIJ
HAAIMA WIRDUM!

UW GARAGE VOOR SERVICE &
ONDERHOUD, APK EN REPARATIE 

VAN ALLE MERKEN


