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Voor de komende periode zijn wij per direct op zoek naar 

gemotiveerde gasten! Vinden jullie het niet erg om bij ons 

te genieten van een heerlijke diner met een glaasje wijn?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
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Foto foarside

We konden weer schaatsen dit jaar, al was 
het van korte duur. Foto Karel schaftenaar.
Zie ook het artikel van de IJsclub op blad-
zijde 33.



VERTAALBUREAU

IT LJOCHT
(Beëdige) oersettings en 
tolketsjinsten fanút en nei 
hast alle talen.
W.R. Fisherstrjitte 13-15
9088 BH  Wurdum 
Till. (058) 255 19 13
Faks (0)84 7443250
E-mail info@ljocht.nl
Thússide www.ljocht.nl
Lid NGTV

Frysk
Dútsk

Frânsk
Ingelsk
Poalsk

Deensk
Russysk
Spaansk
Sweedsk
Italjaansk
Tsjechysk

Slowaaksk
Nederlânsk

en oare talen
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Fan ‘e toer besjoen

Curling in Wirdum

Op de allerguurste vrijdag van 2018 kwam ik via de Werp-
sterdyk ons mooie dorp binnenfietsen. Daar viel mij iets op. 
Midden op het ijs van de sloot zag ik een merkwaardige 
rode cirkel met een stip in het midden.De volgende dag 
zag ik allerlei drukte op diezelfde plek op de sloot. Tot mijn 
verbazing werd er fanatiek gecurled op Wirdumer natuurijs! 
Dat verklaarde de cirkel. En kijk maar even goed, want het 

zijn zowaar fluitketels die hiervoor worden gebruikt.

We wisten het natuurlijk al een tijdje, curling is hot! Een aantal jaren geleden 
had nog bijna niemand van deze sport gehoord en werd het minachtend 
als “strijkijzers over het ijs schuiven en tegelijk de baan vegen” bestempeld. 
Tegenwoordig is het een 
sport die enorm aan po-
pulariteit wint.

Dit komt natuurlijk door 
de Olympische Spelen, 
maar ook door het pro-
gramma De Curling Quiz 
waarin Frans Bauer be-
kende Nederlanders aan 
het curlen zet.
Ook internationaal doen 
we tegenwoordig als Ne-
derland goed mee. Er was 
helaas geen Nederlandse 
afvaardiging bij de Olym-
pische Spelen, maar het 
Nederlandse team heeft 
op het EK wel gewonnen 
van het grote Zweden.

In Friesland wordt er se-
rieus gecurled in zowel 
Thialf als de 11Stedenhal. 
En er is natuurlijk de do-



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
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pingzaak van de Russische curler op de Olympische Spelen. En als deelnemers 
doping gebruiken, dan tel je als sport pas echt mee toch?

Maar hoe gaat dat nou, dat curlen? Het is een teamsport waarbij de granie-
ten stenen van maar liefst 20 kilo over het ijs worden “gegooid”. Het heet 
gooien, maar is eigenlijk schuiven, want de steen blijft op het ijs. Door de 
steen een draai mee te geven maakt hij een bocht, de curl, waardoor je de 
steen om andere stenen heen kunt krullen.
Het vegen ziet er gek uit, maar is ontzettend belangrijk. Door het vegen 
wordt het ijs warmer gemaakt door de druk en wrijving. Zo ontstaat er een 
laagje water waardoor de steen minder snel afremt. Door het vegen kan de 
afstand die de steen aflegt tot wel drie meter worden verlengd. 

In een wedstrijd met twee teams van vier spelers worden om en om twee 
stenen gegooid, in totaal 16 per “end”. Een end kun je vergelijken met een 
set bij tennis. Doel is om de stenen zo dicht mogelijk bij het centrum van het 
huis (de cirkels op het ijs) te laten eindigen. Een volledige wedstrijd duurt 
acht tot tien “ends” en kan daardoor wel 2,5 uren duren.

Dit is slechts een samenvatting, er zijn nog veel meer regels. En misschien 
is het goed om je er vast in te verdiepen, want voor je het weet komen er 
over een aantal jaren kampioenen uit Wirdum. De basis is in elk geval de 
afgelopen dagen gelegd. Al is het dan met fluitketels.

Sietze Vlieg

Kampioen Curlen?
Jimme hoege net op my te rekkenjen. 
Dizze sport liket my te muoilik. En 
derneist is it my ek te kâld, ik graaf 
my wol wat djipper yn ‘e grûn.
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Vervanging speeltoestel George 
Emersonstrjitte (kleurstelling rood)

Vervanging speeltoestel Theodorus 
Beekhuisstrjitte (kleurstelling groen)

Vervanging Sjouke van der 
Kooistrjitte (kleurstelling rood)
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Mededelingen van Dorpsbelang

Eerstvolgende vergadering
Op 2 april is er weer een reguliere vergadering van Dorpsbelang. De eerste 
na de Algemene Ledenvergadering. Heb je iets wat je wil voorleggen bij 
Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 19.30 en 20 uur. 

Zonnepark
Inmiddels is bekend dat het beroepsschrift bij de Raad van State op 9 april 
zal worden behandeld in Den Haag. Dorpsbelang zal daarbij aanwezig zijn. 

Speeltoestellen
Zoals in de Tuorkefretter van februari al is gecommuniceerd zijn enkele 
speeltoestellen in Wirdum afgekeurd en zullen vervangen moeten worden. 
In samenwerking met de gemeente is er gekeken naar welke nieuwe 
toestellen als vervanging geplaatst kunnen worden.

Op de afbeeldingen hiernaast kun je zien welke toestellen uiteindelijk als 
vervanging geplaatst zullen worden.
Naar verwachting zal de gemeente de oude toestellen begin maart gaan 
verwijderen. De nieuwe toestellen hebben een levertijd van 6-8 weken en 
zullen daarna zo snel mogelijk geplaatst gaan worden.

Namens Dorpsbelang,
Leoni Bouma en Johan Kruiger
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Hoe meer mensen meedoen, hoe beter

Tijdens het openingsweekend waren overal vrijwilligers van Leeuwarden-
Fryslân 2018. Onmisbare, vaak bescheiden mensen die zich op de achter-
grond bewegen, maar zich met hart en ziel inzetten. 26 Januari is het LF2018 
infopunt geopend onder het voormalige Aegongebouw in Leeuwarden. In 
het punt, dat tijdelijk is gehuisvest in een container, zetten vrijwilligers zich 
iedere dag in om toeristen wegwijs te maken in de Culturele Hoofdstad van 
Europa. Twee van hen zijn Harmen van der Linde en Anne Hilarides.

“Tijdens Het Openingsweekend hielp ik de buitenlandse pers, omdat ik 
meerdere talen spreek”, legt Anne uit. “Zo wordt iedere vrijwilliger naar zijn 
vaardigheden gevraagd, zodat ze zo goed mogelijk ingezet kunnen worden. 
Het is leuk om als vrijwilliger achter de schermen te kunnen staan.” Ook bij 
het informatiepunt komen regelmatig buitenlanders met vragen. Tijdens 
Het Openingsweekend was maar liefst een kwart van alle bezoekers bij het 
infopunt buitenlands.

Er komen twee vrouwen bij het infopunt. “Waarmee kan ik jullie helpen?”, 
vraagt Harmen, nadat hij zijn raampje heeft geopend. “We zijn een dagje 
in Leeuwarden en willen graag weten wat er te doen is”, zegt één van de 
vrouwen. Dit is de meest gestelde vraag bij het informatiepunt. Harmen 
verwijst ze naar de lichtshow van Daan Roosegaarde die dezelfde avond op 
het Wilhelminaplein te zien is. “En de musea zijn open.”

Advies op maat
“Er gebeurt zoveel, dat we niet alles kunnen weten”, zegt Anne. “We geven 
altijd een krant mee waar al heel veel informatie in staat. Vaak hebben men-
sen ook al op internet gekeken en bezoeken ze de stad met een doel. We 
zorgen ervoor dat we weten wat er op de dag zelf in Leeuwarden te doen 
is en wat er in de provincie speelt. Afhankelijk van hoe lang mensen in Frys-
lân blijven, geven we tips over waar zij naartoe kunnen.” Harmen vult aan: 
“Veel mensen komen voor één dag en hebben alleen tijd voor een bezoek 
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aan de stad. Internationale bezoekers vaak komen langer. Die verwijzen we 
dan ook door naar bijvoorbeeld Dada in Dr8888.”

“Leeuwarden was een onbekende stad in Nederland”, zegt Harmen. “LF2018 
zet de stad op de kaart. Zowel het toerisme als de cultuursector krijgt een 
boost. Daar draag ik graag aan bij.” De container waarin op dit moment 
het infopunt zit, is tijdelijk. Eén maart gaat het publiekscentrum achter de 
container open. Daar is ruimte voor alle vragen rondom LF2018, een kopje 
koffie en LF2018-merchandise.

Blijvende hulp
Na 2018 blijft vermoedelijk een grote poel aan vrijwilligers bestaan die tij-
dens blijvende evenementen ingezet kan worden. “Veel van de vrijwilligers 
die er nu zijn, helpen al jaren mee aan festivals als Welcome to The Village, 
Oerol en kleinere lokale projecten”, legt Anne uit. “Daar zijn nu mensen bij 
gekomen die ook na 2018 vrijwilligerswerk willen blijven doen. Er komt een 
bestand met vrijwilligers waar meerdere organisaties uit kunnen putten. Ik 
zet mij ook al een tijd in voor Nederland Schoon. Alles is nu opgeknapt en 
schoon voor alle bezoekers die dit jaar komen. Laten we er met zijn allen 
voor zorgen dat het na 2018 ook netjes blijft en er geen zwerfvuil en hon-
denpoep op de staat ligt. Ik blijf zelf na 2018 ook actief als vrijwilliger. In 
de sport, met kinderen, met het milieu of cultuur. Zonder vrijwilligers is er 
geen land te bezeilen.”

Handen uit de mouwen
Hoe meer mensen meedoen, hoe beter.
Meld je aan als vrijwilliger via 2018.nl/vrijwilliger.

Tekst: Mark Grupstra



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 

OPENINGSTIJDEN   Din. t/m vrij. 8:30 - 12:00 uur / 12:30 - 18:00 uur 
Din.- en woe. avond 18:30 - 20:30 uur 
Vrij. avond 18:30 - 20:30 uur (1x in de 2 weken)
Zat. 8:00 - 12:00 uur

Lytse Buorren 11, Wirdum t. 058 - 2552636
www.knipkeamerrixt.com

KAPSALON NAGELSTUDIO ZONNEBANK

15 JAAR

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
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Friese trots smaakvol in LF2018-dropje

Sinds kort is de Oldehove vereeuwigd in een echt Leeuwarden-Fryslân 
2018-dropje. Oldtimers van Autodrop maakt als onderdeel van zijn spon-
sorschap ‘Oldtimers Ljouwerter Tuorren’, die enkel in Poiesz-supermarkten 
in Fryslân te verkrijgen is. De oerhollandse lekkernij is niet aan te slepen., 
,We dachten eerst aan één grote run (duizenden dropjes, red.) genoeg te 
hebben”, zegt Annemarie van Eenennaam, Marketing Manager bij Concorp, 
het moederbedrijf van Autodrop., ,Maar nu, na drie weken, zijn we al bezig 
met de tweede run.”

Het was voor de snoepfabrikant een logische stap om sponsor van Leeuwar-
den-Fryslân 2018 te worden. “We zitten al bijna honderd jaar in Fryslân en 
hebben veel Friese medewerkers die trots zijn op hun provincie. Alle dropjes 
van Oldtimers verwijzen naar Friese roots, zoals de Hindelooper Ruitjesdrop 
en Sneker Zoethoudertjes. Daarnaast is drop een echt stukje Nederlandse cul-
tuur. Toen in november 2016 onze nieuwe kokerij in Jirnsum werd geopend, 
grapte de burgemeester dat we een Culturele Hoofdstad-dropje moesten 
maken. Wat is begonnen als grap, is nu realiteit”, zegt Annemarie trots. “Ik 
merk dat de Friezen trots zijn dat er iets speciaal voor hen gemaakt is. Zulke 
trots zie ik nergens anders in Nederland.”



14

Het Dorpenteam van de Coöperatie Amaryllis is actief in de dorpen: 
Reduzum, Friens, Idaerd, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, 
Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou. 

Ons team van ‘meitinkers’ biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewo-
ners die op een of meerdere leefgebieden vragen of zorgen hebben waar ze 

De keuze voor de Oldehove als LF2018-dropje was gauw gemaakt. “Jirnsum 
ligt in gemeente Leeuwarden, het symbool daarvan is natuurlijk de Oldehove. 
Het is jammer dat jaarlijks honderden Nederlanders naar de toren van Pisa 
gaan, duizend kilometer verderop. Hier hebben we ook een prachtige scheve 
toren. Het dropje is gemaakt volgens authentiek recept met Arabisch gom. 
Daardoor is het stevig. De smaak is zoet en blijft lang hangen. Evenals de 
herinneringen aan Fryslân.”

We gaan Oldtimers van Autodrop nog vaker terugzien. “We gaan samen met 
Poiesz Supermarkten nog acties bedenken rondom De Stormruiter en Explore 
the North. Zo krijgen klanten bijvoorbeeld de kans om kaarten te winnen 
voor deze voorstellingen.” Er is niet zomaar voor deze twee voorstellingen 
gekozen. “De Stormruiter staat heel dichtbij Oldtimers, omdat dit project 
van LF2018 ook Friese cultuurhistorie is. We hebben meer plannen, maar 
die staan nog in de kinderschoenen.”

Annemarie is meestal in het zuiden van Nederland, waar ook een vestiging 
van Concorp zit. Toch komt zij regelmatig in Fryslân. “Ik ben vaak in onze 
vestiging in Jirnsum, maar in 2018 zal ik nog vaker naar het noorden komen. 
Zo was ik laatst bij Het Openingsweekend van LF2018. Wat mij opviel, is dat 
alles heel professioneel geregeld was. Ik voelde echt de energie op de pleinen. 
Zelf heb ik al kaarten voor De Stormruiter en Explore the North. Verder kijk 
ik wat er speelt wanneer ik er ben. Het wordt sowieso een heel mooi jaar.” 

Tekst Mark Grupstra, foto Wietze Landman.



15

zelf of met hun omgeving niet meer uitkomen. Denk daarbij aan: werk en 
inkomen, wonen, zorg en welzijn, jeugd en gezin, bewoners met schulden, 
relatieproblemen, verslaving of een lichamelijke beperking. 

•	  Hoe kan ik mijn administratie beter bijhouden, zodat ik een overzicht 
heb van mijn financiële situatie?

•	  Ik heb een uitkering en moet volgens de nieuwe participatiewet een 
bijdrage leveren aan de maatschappij, wat moet ik doen?

•	  Ik wil graag aan het werk, maar weet niet waar ik moet beginnen?
•	  Waar kan ik hulpmiddelen aanvragen of ondersteuning in het huishou-

den regelen en hoe weet ik of ik hier recht op heb?
•	  Ik voel me niet zeker in het opvoeden van mijn kind wat kan ik doen?
•	  Ik heb een leuk plan voor mijn dorp, maar heb hulp nodig bij het op-

starten.
•	  Ik voel me alleen en zou graag wat meer met anderen willen doen, 

maar waar moet ik beginnen?

Dit zijn slechts voorbeelden van vragen die u als bewoner kan hebben. 
Soms blijkt dat een ‘meitinker’ u niet verder kan helpen. Denk daarbij aan 
situaties waarin uw geestelijke of lichamelijke gezondheid bedreigd wordt, 
de veiligheid van anderen niet meer is gegarandeerd of uw situatie te com-
plex is om door een ‘meitinker’ opgepakt te worden. De ‘meitinker’ zal dan 
samen met u kijken welke specialistische hulp of ondersteuning er moet 
komen. Samen met de ‘meitinker’ en de specialist kijkt u naar wat er moet 
gebeuren om uw situatie te verbeteren. 

Bij het vinden van een passende oplossing werken we actief samen met 
bewoners, vrijwilligersinitiatieven en andere professionals.
Daarnaast ondersteunen we bewoners, Dorpsbelangen, buurtverenigingen 
en andere initiatieven bij het opstarten van projecten en collectieve voor-
zieningen.

Kunnen wij u ergens mee helpen? Neem dan contact met ons op.
Oedsmawei 18a 9001 ZJ Grou
Telefoonnummer: 0566 625151
Email: info@dorpenteam.nl



Vakantie? Huur een dakkoffer!
Al vanaf 3 tientjes per week.

reserveer tijdig

www.kofferopdak.nl
Verkoop & verhuur Legedyk 9 9088 AA  Wirdum

T 058 844 34 00 M 06 111 270 12 E info@kofferopdak.nl
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Uitvaartvereniging “Gedenkt te Sterven” 
Wirdum - Swichum - Wytgaard

Ledenvergadering op woensdag 28 maart 2018 

Plaats: HCR Duhoux
Aanvang: 20:00 uur

Agenda:
1. Opening 
2. Notulen ledenvergadering 2017
3. Mededelingen en ingekomen stukken

a) Friese federatie
4. Financieel verslag

a) Toelichting beleggingen
b) Balans en winst-/verliesrekening

5. Verslag van de kascommissie
6. Benoeming van de kascommissie
7. Vaststelling contributie en vergoeding voor het jaar 2019
 voorstel: contributie €       30,- per persoon
  ledenkorting  €  1.500,-

8. Bestuursverkiezing: Aftredend: Tineke Castelein (niet herkiesbaar) 
  Kandidaat: Finne Bakker 
Namen van tegenkandidaten moeten voor de aanvang van de 
vergadering worden ingediend bij het bestuur

9. Huisarts Dre Bartels spreekt over euthanasie. Dit actuele onderwerp 
houdt momenteel veel mensen bezig. 
 -  Hoe leg je een euthanasieverklaring vast? 
 -  Wat is het protocol in grote lijnen bij toepassing van euthanasie?  
 -  Moet je wilsbekwaam zijn om euthanasie toe te kunnen laten 

           passen?
 Omdat dit onderwerp veel mensen aanspreekt nodigen we ook niet 

leden uit om hier bij aanwezig te zijn.
 Welkom op 28 maart om 20:30 uur bij Duhoux in de benedenzaal.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Het bestuur

 



Growing a better world together

Kijk voor locaties en tijden op www.rabobank.nl/lnwf

Onze experts geven vrijblijvend en kosteloos antwoord op je hypotheekvragen.

Elke maandagavond in Franeker, alle werkdagen, dinsdagavond en zaterdag-

ochtend in Leeuwarden. En elke vrijdagmiddag in Sint Annaparochie.

Je bent van harte welkom

Kom naar ons
Hypotheek
Inloopspreekuur

Hypotheek-
vragen?

Loop binnen
zonder
afspraak.
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Deelnemers fotografieproject in wijken gezocht

Heb je altijd al eens willen fotograferen? Heb je zin om de wereld om je heen 
op jouw eigen manier in beeld te brengen en om portretfoto’s te maken? 

Ook in het jaar waarin Leeuwarden-Fryslân Culturele hoofdstad van Europa 
is, organiseert FryslânPhoto weer een fotofestival en willen we nog meer 
dan vorig jaar de wijkbewoners bij het fotofestival betrekken. 

Deelnemers uit verschillende wijken, krijgen een korte fotografiecursus, een 
cursusboekje, een leencamera (voor een groepje van 2) en er zijn fotocoaches 
om de deelnemers te helpen.

De resultaten worden geëxposeerd tijdens het FryslânPhoto Festival in ok-
tober dit jaar.

Deelname aan de cursus is gratis. Er zijn fotocamera’s beschikbaar om mee 
te fotograferen.

Is dit echt iets voor jou, of wil je eerst meer informatie, neem dan contact 
op met: 
Marleen Holwerda: m.holwerda@wijkteam-zuid.nl of 06-13966564
of Elske Riemersma: elske@fryslanphoto.com of 06-48725785

www.fryslanphoto.nl
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Dieren-weetjes

Wist je dat…

−	 een slak drie jaar kan slapen?
−	 de slechtvalk het snelste dier ter wereld is?
−	 de kolibrie de enige vogel is die achteruit kan vliegen?
−	 mieren hun stappen tellen?
−	 een olifant niet kan springen?
−	 bij zeepaarden het mannetje zwanger wordt?
−	 de kleinste vis ter wereld nog geen 8 mm groot is?
−	 levende kreeften niet rood, maar blauw zijn?
−	 leeuwen gemiddeld zo’n 30 à 40 keer per dag met elkaar paren in de 

paartijd?
−	 de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen?
−	 muizen kunnen zingen?
−	 er aardwormen zijn die meters lang kunnen worden?
−	 een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens?
−	 een octopus drie harten heeft?
−	 ratten kunnen lachen?
−	 er octopussen zijn die op 2 benen kunnen wandelen?
−	 een salamander een afgesneden staart en zelfs delen van zijn hart kan 

laten herstellen?
−	 de boskikker voor 65% bevriest in de winter?
−	 een luiaard slechts een keer per week zijn behoeftes doet?
−	 de geslachtsorganen van een slak in hun kop zitten?
−	 een zeester geen hersens heeft?
−	 een kakkerlak negen dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd?
−	 er dieren zijn die niet in winterslaap gaan maar in zomerslaap?
−	 een ijsbeer geen witte haren heeft?
−	 een mier slechts één keer per 1 à 2 minuten ademhaalt?
−	 stieren nagenoeg kleurenblind zijn?
−	 olifanten andere olifanten tot op 5 km afstand kunnen ruiken?
−	 dolfijnen en walvissen nooit ´echt´ slapen?
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Hoe gaat het met onze bloemrijke bermen? 

Wirdum is pilotdorp voor het ontwikkelen van bloemrijke bermen en 
struwelen, in het dorp aangegeven met bordjes Heemtuin. Het gaat hier 
goed mee: de soortenrijkdom in planten en in insecten neemt nog steeds toe. 

Het eind 2016 nieuw ingezaaide deel langs het schelpenpaadje achter de 
Legedyk kwam prachtig in bloei in 2017. Ook de berm langs de Loodyk 
ontwikkelt zich prima. Het talud 
van de Swichumerdyk ontwikkelt 
zich langzaam, doordat er bij 
de start niet opnieuw ingezaaid 
is (een wens van de gemeente), 
en heeft ook veel te lijden onder 
de diepe verkeerssporen die de 
grond verdichten. Dit voorjaar 
wordt naar verwachting ook het 
grasland bij de toegang tot het 
dorp, gelegen rond de bushaltes, 
meegenomen in het bloemrijke 
en insectenrijke bermbeheer. 
De stinsenflora die aangeplant is langs de doorgaande weg in het dorp 
deed het in 2017 weer goed. We hebben vorige winter rond de kerk extra 
sneeuwklokjes en ayttablomkes aangeplant, omdat de wilde narcissen daar 
niet goed aansloegen. Op moment van schrijven staan de ayttablomkes en 
sneeuwklokjes daar en in de voortuin van de Golle mooi in bloei.

Heb jezelf in huis narcissen of andere bolletjes in een pot staan die uitgebloeid 
zijn, zet ze in je tuin of lever ze in maart en april in bij de Superrr, dan zorgen 
wij dat ze een plekje krijgen op een geschikte plek in het dorp.

Wat waren de reacties van de bewoners op de ontwikkeling van bloemrijke 
bermen in 2017? We krijgen veel complimentjes. Bij Dorpsbelang komt wel 
eens een klacht binnen, die we dan proberen op te lossen. Wil je dit voorjaar 
of deze zomer wel eens zien wat er allemaal groeit en bloeit of heb je vragen 
of klachten, meld je en laten we er dan samen (en zo nodig in overleg met 
de gemeente) over praten of dat op te lossen is. We zullen bij de Superrr 
wat excursiedata op hangen.

Namens Werkgroep Groen,
Yvonne van Manen (058-2551814)
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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



23

Moppentrommel

Een Belg en een Hollander op safari in Afrika 
staan plotseling tegenover een woedende 
leeuw. De Hollander gooit een steen, maar 
mist de leeuw. Schreeuwt de Hollander: 
“Lopen, zo hard als je kunt!” Zegt de Belg: 
“Waarom zou ik lopen, jij gooide toch die 
steen.”

De onderwijzer spreekt Tom bestraffend toe: “Als je dit rapport aan je vader 
laat zien krijgt hij zeker grijze haren!”
Tom lacht: “O, wat zou mijn vader daar blij om zijn!” “Hoezo?” Vraagt de 
onderwijzer. “Mijn vader is al jaren kaal.”

Een klein meisje gaat naar een dierenwinkel en vraagt aan 
de verkoper: “Heeft u een konijntje voor mij?” De verkoper 
gaat door zijn knieën en vraagt: “Moet dat een lief klein bruin 
konijntje zijn of een lief klein wit konijntje met rode oogjes?” 
Waarop het meisje zegt: “Ik denk dat het mijn python niet zo 
veel uit maakt.”

Komen twee kippen elkaar tegen, zegt de ene kip “Tok!”
Zegt de andere: “Are you tokking to me?”

Heeft een brandweerman ook recht op een rookvrije werkplek?

Een kampeerwinkel die de tent moet sluiten is nooit grappig.
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Chirurgie boven de poolcirkel

In de zomer van 2015 trok ik samen met mijn vrouw Lia 
door het hoge noorden van Europa. ‘Safari boven de 
poolcirkel’ noemden we die vakantie destijds. We bezochten er onder meer 
in Fins Lapland een huskyfarm en waren daar zo van onder de indruk dat 
we besloten er in de winter ooit nog eens terug te keren. Het jaar daarop 
was het al zover. Een week lang vertoefden we in de vrieskou en proefden 
er allerlei Finse winteractiviteiten. Zo maakten we op een middag een heuse 
hondensleetocht van een paar uur en genoten daar zo enorm van dat we 
besloten ooit nog eens een paar dagen achtereen een ‘huskysafari’ te gaan 
maken. 

Deze februari was het zover. Het zou een bizar fantastische en werkelijk on-
vergetelijke ervaring worden! Vijf dagen achtereen trokken we onder leiding 
van ervaren gids Piita in een groep van 8 personen met ieder een eigen slee 
met 4 of 5 husky’s van hut naar hut onder barre omstandigheden. Zonder 
elektriciteit, zonder stromend water en ver van de bewoonde wereld. De 
eerste paar dagen was de temperatuur bijna 30 graden onder nul, wat zelfs 
voor Lapland behoorlijk extreem was. Doch het weer was prachtig helder, 
hetgeen de ‘fotogeniciteit’ uitermate ten goede kwam. Gelukkig had ik een 
prima batterij in mijn camera, die van m’n telefoon ‘overleed’ al binnen 
een half uur… We hakten gaten in een meer of rivier om onszelf van water 
te voorzien, stookten houtvuren om te koken en te verwarmen en wasten 
onszelf in de sauna. Ieder had de verantwoordelijkheid over zijn eigen slee 
met honden. Zo spanden we de husky’s zelf in, verzorgden en voerden ze 
en hielden ze in toom als we onderweg waren. Een lange sliert van 8 sleden 
met in totaal 39 honden. De gids steevast voorop, zelf was ik, soms letterlijk, 
hekkensluiter. We hadden een leuke groep samen met twee Britse echtparen 
en een jonge Chinese vrouw en de voertaal was Engels. Enerzijds was het 
Spartaans, zonder privacy; anderzijds supergezellig, vriendschappelijk en 
saamhorig. Immers uitsluitend gelijkgestemden zullen zo een reis samen 
willen en kunnen maken.

Uiteraard sprak Lia en mij het contact met de honden het allermeeste aan. 
Wat een drive en spirit gaat er van die dieren uit! Onvermoeibaar en bijzonder 
gehard. Met gemak legden we 30 tot 40 km per dag af. Moesten wij ons be-
helpen met zoveel mogelijk laagjes isolerende kleding, de husky’s beschikten 
‘s nachts slechts over een strobedje in de sneeuw. Gewoon in de open lucht. 
Ze kregen voor de helft vers vlees, dat we ontdooiden met kokend water, en 
voor de andere helft brok. Alle hondenteams waren redelijk in balans, maar 
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soms moest er door omstandigheden verwisseld worden. Piita wist welke 
combinaties vertrouwd waren en welke niet. Soms echter gebeurde er iets 
onverhoeds. Zo verloor een van onze metgezellen meteen na de start op 
een ochtend haar telefoon in de sneeuw. Dat oponthoud deed een van de 
teams zodanig ontsporen dat er kluwen van vechtende honden ontstond. 
Immers, opgefokt als ze zijn om te rennen en dan meteen weer te moeten 
stoppen en wachten is voor sommige individuen iets te veel gevraagd. Met 
als gevolg dat zomaar de vlam in de pan slaat. De kluwen ontwarren was al 
een opgave. Je kunt zelf namelijk snauwen oplopen en bovendien raakten de 
treklijnen ook nog eens totaal in de knoop. De twee grootste vechtersbazen 
hadden elkaar zodanig toegetakeld dat er een dierenarts aan te pas moest 
komen. De dichtstbijzijnde kliniek was 200 km verderop. Maar gelukkig zat 
er ook een ‘bistedokter’ in het team! En dus kon ik mijn professie tentoon-
spreiden door de wonden te hechten. 

Ik vroeg Piita of binnen haar reisgezelschap wel eens ruzie ontstond. Zelden, 
zo verklaarde ze. Slechts een handgemeen tussen een Duitse en Hollandse 
jongeman had ze ooit eens meegemaakt. Over voetbal, wellicht? En twee 
Franse kenaus raakten zo verhit dat ze elkaar in het kampvuur poogden te 
duwen. In onze groep overheerste Engelse humor en werden vriendschap-
pen gesloten voor veel langer dan die ene week.
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Doorstart Versmarkt in Reduzum!

Vanaf vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) zal er elke vrijdagmiddag van 2 tot 
5 uur weer een versmarkt gehouden worden op de Haven in Reduzum.
Op deze kleine, maar ontzettend gezellige markt zullen diverse verse, eerlijke 
producten te krijgen zijn.
Kaphûs is natuurlijk ook open voor fijne verzorgingsproducten en bij Tribulet 
staan de deuren open om een kijkje te nemen wat voor moois daar gemaakt 
wordt en verkrijgbaar is.
Café Bar de Welp heeft het terras open en de koffie klaar. Tevens zal er bij 
mooi weer een terras bij de markt zijn.

Al met al een heel mooi moment om de week af te sluiten en wat lekkers 
voor het weekend te halen.
Er zullen ook dit jaar een aantal vaste kramen zijn (b.v. brood en banket, 
groente en fruit, spek en worst,) maar er zullen ook een aantal ondernemers 
(met b.v. vis, wijnen, honing e.d.) wisselend aanwezig zijn. Op de eerste 
markt zullen alle aanbieders aanwezig zijn, zodat u kunt zien wat er zoal te 
krijgen zal zijn de komende tijd.
Op de Facebookpagina Versmarkt Reduzum is elke week te zien wie er 
op de markt zullen staan, en wat de aanbiedingen van de week zullen zijn.

Wij hebben er weer zin in, u ook?

Kortom: Lia en ik hadden deze reis nooit willen missen en zullen die ervaring 
koesteren als een onvergetelijk en heel groot goed.

Meer lezen of foto’s zien? www.bistedokter.nl

Menno J. Wiersma,
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
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Bingo

Op donderdag 29 maart a.s. is het weer tijd voor onze jaarlijkse Bingo! 
Een gezellig samenzijn met mooie prijzen en tevens een fijne afsluiting van 
onze winteractiviteiten.

De dagen worden langer en de tijd om buiten te zijn breekt weer aan. Toch 
kan het weer nog onstabiel zijn. Een aantal weerspreuken betreffende maart 
spreken hier al sinds jaar en dag van:

- Maartse regen, brengt zomerzegen
- Geeft maart al veel gedonder, dan is een witte Paas geen wonder
- Donder in maart, vorst in april
- Zaai in maart niet te vroeg, er is nog tijd genoeg
- Maartse wind en aprilse regen, beloven voor mei de grootste zegen
- Een droge maart is goud waard, als het in april maar regenen wil

Laten wij daarom de gezelligheid nog maar even binnen zoeken!
Na de bingo luiden wij het voorjaar in met het bekende ‘maitiidsslokje’.

De entree is € 5,- (inclusief slokje)
Iedereen is van harte welkom op deze gezellige middag!
Wij beginnen om 14 uur, in de Fikarij.

Wilt u graag van huis worden gehaald? Bel dan met:
Simon Turkstra  tel: 255 14 63 
Uilke Postmus  tel: 255 21 92

Voedselbank

Tip voor de maand maart:

Vis en vlees in blik, rookworst, knakworst, etc.
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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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Nifelje

Sinds eind 2015 wordt er elke tweede donderdagmiddag van de maand, 
uitgezonderd de zomermaanden, een ‘Nifelmiddei’ gehouden. Deze 
middagen worden trouw bezocht en bieden veel gezelligheid. Wij zijn 
daarom zeker van plan om hier het volgende winterseizoen mee door te gaan. 
Iedereen die van ‘Nifeljen’ houdt, onder het genot van een kopje thee en 
een gezellig praatje, is altijd van harte welkom!
De laatste middag van dit seizoen is op 12 april, in de Fikarij van 14 - 16 uur.

Alie Kalsbeek, Henny Boomsma en Corry Brouwer 

Rommelmarkt Golle en KDO

Op zaterdag 7 april van 9:30 tot 12 uur is de rommelmarkt in de Golle. De 
opbrengst is voor gymnastiekvereniging KDO en dorpshuis de Golle. Om 10 
uur worden de extra bijzondere goederen per opbod verkocht. De spullen 
die na afloop overblijven worden naar de kringloop gebracht.

Heeft u nog spullen die wij mogen verkopen? 
Dan kunt u deze naar de Golle brengen op vrijdag 6 april tot 20 uur. Ook 
kunt u in de week van de rommelmarkt bellen naar 06-22811893, dan ko-
men wij uw spullen ophalen.

We hopen weer op veel leuke spulletjes en vele kopers!
Oproep aan de vaste vrijwilligers: houd alvast 6 en 7 april vrij in de agenda.

De rommelmarkt commissie 



www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Concert Middelseesjongers

In de Sint Martinuskerk te Wirdum op 25 maart a.s.

Met medewerking van:
    De Fiskwiven uit Akkrum
    Blazers Brassband Wirdum

Aanvang: 14:30 uur
Entree:     € 5,- 

Kledingactie
Vooraankondiging van de Diaconie

Wij komen in april weer langs. Dus dames, heren, jeugd: ruim de kasten op 
en doe alles in een plasticzak.

Datum en tijd worden nader bekend gemaakt, onder andere via de 
Tuorkefretter en op het mededelingenbord bij de kerk.

Diaconie PKN kerk Wirdum e.o.
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Russische Beer in Wirdum
bericht van de IJsclub 

In het staartje van de winter kreeg de ijsbaan van Wirdum-Swichum nog 
een echt Russische beer op bezoek. Vanaf half februari begon de zon wat 
vaker te schijnen en werd het ‘s nachts wat kouder. Meteen begon ook 
het speculeren over een groot hogedrukgebied dat ijzige kou naar onze 
omgeving zou brengen. Er waren al meer huiden verkocht dan er beren 
in heel Rusland zijn, toen het in het weekeinde van 24 en 25 februari flink 
kouder werd. Helaas wakkerde de oostenwind ook flink aan, zodat er een 
aantal hardnekkige windwakken in de ijsbaan ontstonden.

Op maandagavond begon het ook nog te sneeuwen zodat de baan onder 
een isolerend dekentje kwam te liggen. Op woensdagochtend heeft het 
bestuur het er toch op gewaagd om de baan schoon te vegen. Onder de 
sneeuw kwam een ijsvloer van bedenkelijke kwaliteit tevoorschijn die op de 
meeste plekken net dik genoeg was. 

Onze ijsbaan was één van de eerste in de provincie waar het ijs sterk 
genoeg was om open te gaan. Dat leverde veel publiciteit op. ‘s Middags 
kwam Omrôp Fryslân op bezoek. Op verzoek van Simone Scheffer werd de 
veegmachine nog even van stal gehaald omdat dat zulke mooie plaatjes op 
zou leveren. Dat klopte. Het ijs op een van de oude windwakken was nog 
niet dik genoeg voor de veegmachine.
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Bezoek van Leo TV

De ijsbaan bij avond. Het lijkt sfeervol, maar die ijskoude oostenwind...
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Gelukkig is het water op de ijsbaan niet diep en hadden we de veger snel 
weer op het droge. De enthousiaste verhalen van de Omrôp en het gebrek 
aan concurrentie van andere ijsbanen hadden tot gevolg dat het snel 
drukker werd op de ijsbaan.

Aan het eind van de middag kwam Leo TV nog even langs om wat plaatjes 
te maken.

‘s Avonds leverde dat naast de schaatsers uit Wirdum ook veel bezoekers 
uit Leeuwarden op.

De dagen daarna maakte de ijskoude oostenwind dat het een stuk rustiger 
was op de ijsbaan. Maar toen Piet Paulusma op donderdagavond opnamen 
kwam maken voor Piet’s Weer kwamen er toch weer heel wat schaatsers 
een kijkje nemen.

Voor betrouwbaar ijs op buitenwater of voor die ene tocht was deze beer 
niet voldoende. Daarvoor had hij wat eerder in de winter langs moeten 
komen. Maar het schaatsplezier zo laat in het seizoen geeft wel vertrouwen 
dat het allemaal nog steeds kan en dat onze ijsbaan er niet voor niets ligt.

Huib-Jan Imbens



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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Zoek in het diagram onderstaande woorden. De overgebleven letters vormen 
van boven naar onderen gelezen de oplossing.

arrenslee jaargetijde sneeuwruimen winterkost 
donkere dagen klunen snert winterlandschap 
elfstedentocht koude trui winterseizoen 
glad noren vriezen winterslaap 
gladde wegen rijp winterakoniet wintersport 
ijs schaatsen winteravond wintersportvakantie
ijsafzetting slee winterdepressie winterweer 
ijsbaan sneeuw winterjas
ijspret sneeuwballetje winterkoninkje                            HH

W
I
N
T
E
R
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Activiteiten WWS

Op zaterdag 17 maart hebben 
we weer een gezellige muziek 
middag in de kantine. Na de 
thuiswedstrijd van WWS 1 tegen 
Suawoude 1 klinken vanaf 16:30 
uur de muzikale klanken van 
Sander Metz door de kantine. Vele 
van ons kennen Sander Metz als de 
helft van het succesvolle duo Van 
Geeft’M. Zij hebben praktisch elke 
feesttent al bezocht maar Sander 
kan ook solo prima uit de voeten. 
Van Hollandse Hits tot Avicii, een 
echte allrounder qua muziek. Dat 
belooft weer gezellig te worden!

Op zondag 15 april vindt het eerste dart-toernooi van WWS plaats, de “WWS 
Open”. Het toernooi start om 13 uur. Het belooft een spannende middag te 
worden in de kantine. Wie gaat er met het prijzengeld vandoor?
Deelnemers kunnen zich opgeven bij Sytse Scheepsma via telefoonnummer 
0615336993 (leeftijd 16+). Natuurlijk zijn toeschouwers ook welkom.

Graag tot dan!

Activiteitencommissie WWS
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Maatschutjassen

Nog twee partijen dan is het seizoen alweer teneinde en kunnen we de 
kampioen van dit seizoen bekend maken. Er wordt soms fel gestreden om 
de punten maar altijd sportief.
De uitslagen:

19 januari:
 1e 2e 3e 
 P. Laverman A. Bouma S. Kuperus
 A. Terpstra B. de Ruiter J. Duhoux. 

2 februari
 1e 2e 3e 
 A.J. Terpstra U. Postmus P. Laverman
 B. Duhoux A. Boomsma B. de Ruiter

23 februari
 1e 2e 3e 
 A. Bouma A. Boomsma A. Postmus
 A. de Ruiter A. J. Terpstra U. Postmus

De volgende schutjas-avonden zijn op 16 maart en 6 april.
Opgeven kan tot 19 uur bij B. Duhoux, tel.: 2551513 of A. Boomsma, tel.: 
2551316.

A. Boomsma
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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 in Wirdum en Swichum

Sinds 3 februari woont Ikje Weijer op Legedyk 80. Ikje is geboren en getogen in 
Wirdum. Ze heeft de afgelopen drie jaar in Grou gewoond en is erg blij om weer in 
Wirdum terug te zijn. Ze werkt als brug- en sluisoperator, met name op het Prinses 
Margrietkanaal en het Van Harinxmakanaal. 
Ikje heeft twee katten, Kaida en Bubster, die altijd binnen zijn en heeft sinds 
kort ook Skay, een Stefford pup. Haar hobby’s zijn haar dieren en haar werk. 
Daarnaast leest ze graag. 

Ineke en Marjan,
Emailadres: welkominwens@gmail.com

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte en het 
overlijden van Anita. Het was hartverwarmend.
Na 57 jaar met plezier in Wirdum te hebben gewoond, zijn wij eind februari 
verhuisd naar Stavoren (Ringstraat 9).

Een hartelijke groet van Binne en Sietske de Haan

dizze wolle wy tank sizze foar de toande belangstelling fan ús 60-jierich 
houlik, sawol yn de foarm fan ûntfongen kaarten, krigen kado’s, yn wat 
foar foarm dan ek.
It wie geweldich, betanke foar alles.

Theunis en Hillie Kootstra
Emersonstrjitte 27
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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 maart tot 1 mei

16-3 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

17-3  De Golle Inzameling grof tuinafval

17-3 16.30 uur kantine WWS Optreden Sander Metz

24-3  De Golle Inzameling grof tuinafval

25-3 14.30 uur St. Martinuskerk Middelseesjongers

28-3 19.30 uur De Golle Bijeenkomst Duurzaam Wirdum-
   Swichum-Wytgaard

28-3 20.00 uur Duhoux Ledenvergadering Uitvaartvereni
   ging “Gedenkt te Sterven”

29-3 14.00 uur Fikarij Bingomiddag – UVV-PKN

  6-4 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

  7-4 09.30 uur De Golle Rommelmarkt KDO

12-4 14.00 uur Fikarij Nifelmiddei

15-4 13.00 uur kantine WWS Dart-toernooi “WWS-open”

21-4  Start C. Kielstra Culturele route Dy Trije

22-4  Start C. Kielstra Culturele route Dy Trije
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom

18-3 09.30 uur ds. A. Wiebenga, Sneek
  5e zondag in de 40 dagentijd

25-3 09.30 uur da. Wiebrig de Boer-Romkema
  6e zondag 40 dagentijd/Palmzondag 

29-3 19.00 uur da. W. de Boer-Romkema
  Witte Donderdag, Maaltijd van de Heer 

30-3 19.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  Goede Vrijdag, mmv projectkoor
  
31-3 19.30 uur geen dienst – kerk open tot 20.00 uur
  Wake bij het kruis met passiemuziek

  1-4 06.00 uur da. W. de Boer-Romkema
  Paaswake, mmv projectkoor
  Maaltijd van de Heer

 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  Paasmorgen, mmv. De Brassband
  
  8-4 09.30 uur da. Francien van Keulen, Winterswijk

15-4 09.30 uur ds. G. de Haan, Oosterzee

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
Emailconsult: Huisarts Bartels: dokterbartels@ezorg.nl
  Huisarts Roetman: huisartsleeuwardenzuid@ezorg.nl

Afspraken maken:
Telefoonnummer: 058 – 7634513 (bellen tussen 8.00-10.00 uur)
  Keuze 1: Spoed
  Keuze 2:  Herhaalrecepten
  Keuze 3:  Afspraak maken
Buiten praktijkuren: Dokterswacht Friesland 0900-1127112
Spreekuren: iedere werkdag
Terugbelspreekuur: alle dagen van 13:00 – 13:30 uur
Avondspreekuur (op afspraak): Huisarts Bartels: donderdagavond

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 is, 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   (m.u.v. de schoolvakanties)

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

VERHUIZINGEN
Zijn er nieuwe bewoners in uw buurt komen wonen, geef dit door op:
welkominWenS@gmail.com

MEITINKER
Inloopspreekuur: eerste dinsdag van de maand van 14 - 15 uur in de Golle
   tel.: 06-13969425
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
     
KLACHTENNUMMER GEMEENTE  tel.: 14058

DIERENARTSENPRAKTIJK REDUZUM-GROU
Oedsmawei 13, 9001 ZJ  Grou                          tel.: 0566-601464
E-mail: info@dierenartsgrou.nl          0566-621299
www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl

Tel. spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen 
en informatie: ma. t/m za. van 8 - 9.30 uur.
Open spreekuur gezelschapsdieren: ma. t/m vr. van 13-14.30 en 17-18 uur. 
Daarbuiten 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 Fenne Holl, tel. 
058-8431600 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)



FRANEKER  
JAMES WATTSTRAAT 4
T. 0517 - 39 76 00

LEEUWARDEN 
CORONAWEG 2
T. 058 - 288 20 18

AUTO HAAIMA 

WURDUM  
WERPSTERDIJK 1 
T. 058 - 255 13 02

BURGUM  
MR. W.M. OPPEDIJK V. VEENWEG 34 
T. 0511 - 46 98 22

SLECHTS 
PER JAAR € 49
MyPeugeot Card

•  Hulp bij pech in Nederland met Peugeot 
Assistance, 24/7, 365 dagen per jaar.

• APK controle.
•  Bijvullen van motorolie, ruitenwisservloeistof 

en koelvloeistof.
• Lentecheck.
• Herfstcheck.
• Bandenreparatie.
• Lampjes vervangen.*

• Voorruitreparatie (ster).
• 10% korting op originele Peugeot-accessoires.

*  uitgezonderd xenon-, neon-, led-, 

dag- en interieurverlichting

Kijk voor meer info op: www.autohaaima.nl

SLECHTS

€ 49
VOOR 1 JAAR INCLUSIEF

PECHHULP 
IN EUROPA!

€ 15
EXTRA VOOR 1 JAAR


