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Fan ‘e toer besjoen

We doen het lekker zelf

De ‘doe-het-zelf’ maatschappij rukt op. We zijn al een tijdje 
gewend onze eigen bankzaken en verzekeringen online te 
regelen, maar tegenwoordig kan je zelfs je bruiloft of uitvaart 
tot in de kleinste details zelf regelen. Al van oudsher hebben 
wij Nederlanders een verlangen om zaken zelf te willen re-
gelen en hebben we een aversie tegen regelzucht en te veel 
bemoeienis van overheden. De ouderen onder ons kennen 

vast nog wel de bewegingen van krakers en feministen in de jaren ‘70. Hun 
manier van uiting geven aan ‘zelf willen organiseren’ ging er wel wat min-
der braaf aan toe dan tegenwoordig. Het ontruimen van kraakpanden had 
veel weg van oorlog en ging vaak met grof geweld gepaard. Groot verschil 
met nu is dat de overheid eerder klaar staat om initiatieven van burgers te 
omarmen en dat burgers ook beseffen dat ze de overheid nodig hebben om 
zaken te regelen. Bestuurders hebben daarvoor mooie termen bedacht als 
de ‘Doe-democratie’, ‘actief burgerschap’ en ‘de participatiesamenleving’. 
Ze doen een beroep op burgers die zich willen inzetten voor hun eigen 
leefomgeving en zich organiseren in een burgerinitiatief. 

Hoe gaat zoiets in de praktijk? Een burgerinitiatief is op voorhand geen 
garantie voor succes, volgens onderzoekers van de Universiteit van Wagenin-
gen. Zij concluderen dat dergelijke initiatieven vaak stranden op container-
begrippen als ‘leefbaarheid’ en ‘voorzieningen’. Zaken waarover binnen de 
lokale gemeenschap vaak verschillende visies en belangen bestaan, waar je 
eindeloos over kan discussiëren en waarvan het moeilijk is om tot concrete 
plannen en oplossingen te komen. En als die er wel komen wordt voor de 
realisatie vaak weer naar de lokale overheden gekeken. Beide partijen heb-
ben elkaar dus hard nodig.

Hoe zit dit bij ons? Welke voorbeelden van zelfregulering en burgerinitiatie-
ven liggen op ons pad? En lukt het ons om zaken écht samen te realiseren? 
Een aardige testcase vind ik de wijze waarop ons dorp zelf invulling mag 
geven aan het terrein van de voormalige tennisvereniging. Hier is door 
omstandigheden spontaan een burgerinitiatief tot stand gekomen. Het 
standpunt van de gemeente hierin is “Wij ruimen de boel op, maar het dorp 
moet zelf met initiatieven komen voor een nieuwe bestemming”.
Goed, dit gaan we dus lekker zelf doen. En het aardige van een dorp als de 
onze is dat je al snel mensen met verschillende kwaliteiten en achtergronden 



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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kan verzamelen die met gezond boerenverstand naar het vraagstuk kunnen 
kijken. Creatieve geesten komen met ideeën en praktische geesten denken 
na over de haalbaarheid en wenselijkheid. Verder in deze Tuorkefretter kan 
je lezen waar dit toe geleid heeft.

Ook in de toekomst zijn er nog volop uitdagingen waar wij met elkaar kunnen 
samenwerken om oplossingen te vinden. Denk aan de zorg voor ouderen, 
het verwarmen van woningen zonder aardgas, het opwekken van duurzame 
energie. Dus burgers van Wirdum, doe het lekker zelf, start een initiatief en 
maak gebruik van elkaars kwaliteiten!

Ik doch it al jieren sels. Ek jow ik kur-
sussen yn it ‘doe-het-zelven’, ûnder 
oare yn: ‘hoe lizze jo in gongenstelsel 
oan’, ‘hoe graaf jo in mollerid sûnder 
te skoarjen’ en ‘hoe bou jo in mol-
lebult’.

Nijkommelinkje

Voorjaar? (foto Karel Schaftenaar)
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Mededelingen vanuit Dorpsbelang

Eerst komende vergadering 7 mei
Zoals altijd begint onze vergadering met een inloophalfuur (19.30 tot 20.00 
uur). 

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Wurdum-Swichum 7 maart
Op 7 maart hebben we de ALV gehouden. Het verslag van deze vergadering 
staat op de website: wirdum-swichum.nl

Hekkemieden - groenplan
Samen met buurtgenoten hebben we in maart overleg gehad over het 
groenplan voor Hekkemieden. Dat plan is door de gemeente opgesteld 
en is in uitvoering genomen. Op bijgaande afbeelding is te zien hoe het 
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gaat worden. We vinden het een mooi plan en zijn zeer blij met de groene 
aankleding langs de hoofdroute van Blauleech. Daar komt nu, en dat zat 
nog niet in het oude plan, een grasstrook met bomen. Zo krijgt de openbare 
ruimte extra allure.
Op de tekening staat ook het tijdelijke speelterrein ingetekend en westelijk 
daarvan is een gebied waar groen komt dat zich spontaan mag ontwikkelen 
(in principe niet maaien, een schuilplek voor de nu aanwezige hazen, goed 
voor vlinders, sprinkhanen en spelende jeugd) en ligt een veldje waar we 
als dorp wat mogen doen. Met de werkgroep groen kijken we ook naar 
mogelijkheden (schapen, ezels of iets dergelijks).

Verder is op de tekening te zien dat er ook huizen zijn ingetekend op het 
deel dat nu nog braak ligt. Dat is een eerste doorzicht op een nog komende 
fase van het plan. 

Herinrichting tennisbaan en strandje
Voor de herinrichting van de tennisbaan is de koers om een eenvoudige 
trailerhelling in te passen. Daar waar tot voor kort de tennisbanen zelf lagen, 
is de gedachte om opgaande fruitbomen te planten en pleksgewijs wat 
struweel. De resterende grond aan de oostkant zou bloem- en insectenrijk 
kunnen worden door beweiding. Langs de hele oeverrand wordt zoals eerder 
gemeld, gedacht aan een natuurlijke oeverzone in samenwerking met het 
Wetterskip. 

Dit is de hoofdlijn voor het plan en de komende tijd worden verdere 
gesprekken gevoerd om dit uit te werken. Ook zal daarbij input van 
dorpsgenoten erg welkom zijn. Bijvoorbeeld om ook bij te dragen aan het 
beheer. Het sleutelwoord is tegenwoordig de ‘mienskip’ en dan kan er veel. 
Vanuit die lijn hopen we met elkaar iets moois te maken. Dat geldt ook voor 
het strandje bij Hikkemieden.

Voor beide projecten houden we goed contact met de gemeente. 

Zonnepark
De beroepszaak tegen het Plan voor de Zon is geagendeerd voor maandag 
9 april. Dorpsbelang gaat daar heen. De volgende keer kunnen we daarover 
informeren.

Duurzaam Wirdum-Swichum en Wytgaard
Op de ALV-avond heeft de werkgroep Duurzaam Wirdum-Swichum en 
Wytgaard een presentatie gegeven over warmtescans. Mensen die interesse 
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hadden voor een opname van hun huis, zijn inmiddels bezocht. De reacties 
waren erg positief omdat de foto’s goede informatie geven over waar kansen 
voor verbetering liggen.

Aanvankelijk koersten we op een algemene vervolgbijeenkomst op 28 maart 
maar dat ging toch te snel. We hopen binnenkort te berichten over een 
nieuwe datum. 
Overigens valt het op dat het aantal dorpsinitiatieven enorm toeneemt (ook 
Jirnsum is begonnen). Dat is ook wel begrijpelijk want er zal iets moeten 
gebeuren als je minder afhankelijk wil zijn van gas. 

Dorpsarchief
Binnenkort gaan we verder overleggen met Jaep Dykstra, Jochem en 
Minne Hoekstra over de mogelijkheden voor een dorpsarchief. Vrijwilligers 
om hierbij mee te helpen zijn nog steeds welkom. Meld je dan aan via 
db.wurdum.swichum@gmail.nl.

Bomen langs de Tsjaerderdyk
De gemeente heeft een aantal bomen geplant langs de Tsjaerderdyk. 
Fantastisch. Dat helpt om ons dorp weer wat in het groen te zetten.

Rijksweg en Wâldwei
Rijkswaterstaat, waar we contact mee hebben, gaat bezig met de afslag 
Wirdum. Rondom het pompeblêd wordt een bloemenrijk mengsel gezaaid. 
Ook heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat er in het najaar in de lus van de 
Wâldwei nabij Van der Valk iepen (resistente soort) worden aangeplant. Dat is 
positief en kan helpen om de bebouwing en lichteffecten wat af te schermen. 

Trafo Tsjaerderdyk 
En tenslotte….. de verbouw van het oude transformatorhuisje aan de 
Tsjaerderdyk is gestart. Het gebouwtje waar we ons zelf over hebben gebogen 
wordt nu onder handen genomen en verbouwd tot bijzondere trekkershut. 
Een geweldig moedige onderneming en ‘t gaat vast een nieuw juweeltje 
voor het dorp worden. 
(zie ook foto op de voorpagina en het artikel op bladzijde 17)

Johan Kruiger
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Van de Golle

De nacht van Wurdum 10 maart 2018.

Op 10 maart hadden we in de Golle een optreden van orkest Butterfly in 
het kader van ‘de nacht van Wurdum’.
Dit evenement was georganiseerd door de Jeugdsoos, de Gollefreonen en 
het bestuur van de Golle. We hebben er met zijn allen hard aan gewerkt om 
een gezellig feest te organiseren.

Voordat het feest kan beginnen moeten er veel dingen geregeld worden. 
Hiervoor wordt eerst een aantal keren vergaderd en wordt er een draaiboek 
opgesteld. Wat moet er allemaal geregeld worden?
Je kunt hierbij denken aan: een vergunning aanvragen voor uitstel van de 
openingstijd tot 2:00 uur (normaal zou de Golle om 1:00 uur leeg moeten 
zijn), beveiliging regelen, het regelen van de promotie via posters, FaceBook, 
Tuorkefretter en bijvoorbeeld op de reclamemast van Hotel van der Valk en 
natuurlijk het bestellen van een tap en voorraad van verschillende dranken.

Dodenherdenking

Betinke is it ferline presintstelle yn it hjoed, mei it each op ’e takomst. 

Vrijdagavond 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats op het kerkhof 
van de St. Martinustsjerke te Wurdum. We herdenken met onze drie dorpen 
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We ”betinke” met muziek, 
teksten en verhalen.

We nodigen onze dorpsgenoten uit om op 4 mei bij 
deze ”deadebetinking” aanwezig te zijn en om 20.00 uur 
met elkaar twee minuten stil te zijn.
We zien u en jou graag vanaf 19.40 uur op het kerkhof van 
de St. Martinustsjerke.

Bestuur 4 maaie kommisje Wytgaard, Wirdum, Swichum
Yvonne de Vries



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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Op vrijdagavond voor het optreden is een ploeg mensen druk bezig geweest 
om de Golle in te richten en alles in gereedheid te brengen. Het podium moet 
worden opgebouwd, verlichting en backdrop opgehangen, de bar inrichten 
en in gereedheid brengen, zodat je een gezellige ruimte krijgt. 

Zaterdagmiddag zijn de vrijwilligers bezig met het snijden van en bakken van 
uien voor het broodje hamburger dat verkocht gaat worden. Tevens wordt 
alles nog een keer doorgenomen en de puntjes op de i gezet.

Om 19.30 uur is het dan zover. De band arriveert en wordt door vrijwilligers 
opgevangen. Het opbouwen van de apparatuur begint en dit vergt behoorlijk 
veel tijd. Als de opbouw gereed is en de soundchecks zijn gedaan, begint 
het wachten op het publiek.
Om 21 uur is de zaal open en komen de eerste gasten. Door het organiseren 
van een Happy Hour van 21- 22 uur hopen we de gasten te stimuleren om 
iets eerder te komen. Dit lukt maar gedeeltelijk en vanaf 22:30 uur loopt 
de Golle langzaam vol.
De band begint te spelen en de sfeer zit er direct goed in. Er wordt gedanst, 
een biertje gedronken en gezellig gekletst.

Na het spelen van 3 sessies van een uur nadert het einde alweer.
Helaas moet de band om 1.30 uur alweer stoppen en het tappen van drankjes 
ook en gaat even later de TL-verlichting dan ook onverbiddelijk aan.
Wij zijn verplicht om de Golle om 2 uur leeg te hebben en het toezicht van 
de Gemeente Leeuwarden hierop is erg streng.

Het lukt uiteindelijk met moeite om de Golle rond 2 uur leeg te krijgen en 
daarna kan het opruimen en schoonmaken beginnen. Dat duurt tot in de 
kleine uurtjes zodat de Golle weer gereed is voor gebruik op de maandags.

Als we zondags terugkijken op het feest hebben we een erg leuk feest gehad 
met veel bezoekers van alle leeftijden uit Wirdum en naaste dorpen.
We gaan uiteraard het feest nader evalueren om de verbeterpuntjes in 
kaart te brengen en deze dan weer vast te leggen in het draaiboek voor het 
volgende feest.

Alle mensen die zich hebben ingezet om deze Nacht van Wurdum tot een 
succes te maken en natuurlijk ook alle bezoekers worden bij deze hartelijk 
bedankt.

Namens de organisatie,
Ronald van Bruggen
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Elbrich Klaren, een medewerkster van de Superrr, heeft voor haar vervolg-
cursus fotografie een fotoreportage gemaakt van onze dorpswinkel.
Hieronder vindt u daarvan het eerste resultaat.

Dit is Superrr

Jeanette werkt al bijna vijftien jaar bij ons in de Superrr in Wirdum. “Ik vind 
een dorpswinkel van belang. Het contact met de klanten en het werk dat wij 
door de Superrr hebben vind ik erg belangrijk. Het werk vind ik hartstikke 
leuk. Mijn werkzaamheden zijn onder andere; de kassa, data ‘s controleren, 
brood snijden, vracht bijvullen, tijdschriften, stomerij en de post.”
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Op de foto is Jeannette achter de kassa te zien met mevrouw Kingma uit 
Wytgaard. “It is fan belang dat jim it wurk hâlde en it ‘praatsje’ dat je yn in 
doarpswinkel hâlde kinne. As ynwenner fan it doarp moat je je ferantwurd-
likens nimme. Je moat ryk en wiis wêze mei sa’n doarpswinkel.”

Binnenkort ligt de hele fotoreportage over de Superrr bij ons in de winkel. 
Kom gerust kijken! Tot ziens in uw Superrr!

Elbrich



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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“Weer dreigt sloop van Wirdumer trafohuisje” 

Met deze woorden werd mijn aandacht getrokken naar een artikel in de 
Leeuwarder Courant van 6 februari 2017. Op de foto was een vervallen huisje 
te zien verscholen achter bomen. “Wat zonde dat ze dat willen slopen”, 
dacht ik. “Daar kun je wel weer wat moois van maken!”
Die gedachte liet me niet meer los. Een paar dagen later belde ik de gemeente 
om te informeren naar de sloopplannen. En zo is het allemaal begonnen…

Inmiddels is de restauratie en herbestemming, zoals dat zo mooi heet, be-
gonnen. Zoals u inmiddels waarschijnlijk al weet, is het de bedoeling om 
van het huisje een trekkershut / bed and breakfast te maken. Het dichte 
karakter van het transformatorhuisje wordt doorbroken door het plaatsen 
van 3 grote erkers die veel licht binnenhalen. En door het ontbreken van 
kozijnen loopt binnen vloeiend over in buiten.
De erkers worden geplaatst aan beide zijgevels en achtergevel. Zo wordt 
de ruimte binnen vergroot van 12,5 m2 tot 20 m2 en is er ruimte voor een 
keuken, een woon/zitkamer en een badkamer. En als het even kan, komt in 
die laatste een ligbad met vrij uitzicht over de weilanden! De slaapkamer 
komt op de nog te realiseren verdieping. Het is al met al een enorme uitda-
ging op zo’n klein oppervlak!

Een project als dit is me op het lijf geschreven. Als meubelmaker, restaurateur 
en vormgever heb ik regelmatig te maken met lastige situaties waarvoor 
een oplossing bedacht moet worden. 
En de restaurateur in mij wil zoveel mogelijk oude spullen redden. Beide 
eigenschappen komen in het transformatorhuisje heel mooi samen. En verder 
vind ik het vooral ook een mooi avontuur! 

Voor de exploitatie heb ik twee opties. Een paar mensen uit het dorp doen 
de schoonmaak, het verschonen van de lakens en het eventueel bezorgen 
van een ontbijt. Of ik vraag hotel Duhoux dit te doen. 
In een volgende Tuorkefretter houd ik u graag op de hoogte van de ontwik-
kelingen.

Ronald van der Zwaag
www.destadsmeubelmaker.nl

zie ook foto op de voorpagina



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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De spinnekoppen by de Swette

De skou is opknapt en giet wer nei de spinnekoppen by de Swette.
Abe Reitsma en Tjitte Talsma litte de boat wer te wetter.

Fotograaf Karel Schaftenaar
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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
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Moppentrommel

Waarom loopt Jantje maandag naast zijn fiets?
Omdat het weekend erop zit!

Een leraar loopt de klas binnen die vol zit met 
leerlingen. Op het bureau ziet hij een envelop lig-
gen. Hij maakt de envelop open en haalt daar een 
blad papier uit waarop enkel het woord “idioot!” 
staat geschreven. Hij kijkt de klas rond. Maar kan 
niets vreemds ontdekken, hij zucht even en zegt: 
“Ik heb vaak brieven gehad van leerlingen die hun 
naam eronder zetten. Maar dit is de eerste leerling 
die een brief stuurt met zijn naam eronder… en 
vergeet om de brief te schrijven!’

Wat is groen en weegt niet veel?
Licht groen!

Een paard en een koe staan samen in een wei te praten. Zegt het paard 
tegen de koe: “Ik kan hoger springen dan dat hek.”
Antwoordt de koe: “Ik ook.”
“Echt waar?”, vraagt het paard.
“Ja natuurlijk”, zegt de koe, “een hek kan toch niet springen?”

Jantje is met Pietje naar de dierentuin. Als Jantje 
een egeltje ziet, zegt hij stomverbaasd tegen Pietje: 
“Ik wist niet dat er lopende cactussen bestonden!”

Er hangen twee vleermuizen ondersteboven naast 
elkaar. Zegt de ene vleermuis tegen de andere: “Wat 
was jouw rotste dag dit jaar?”
Zegt de ander: “Dat weet ik nog heel goed, dat was 
de dag dat ik diarree had!” 
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Even voorstellen:

Eerder memoreerde ik de vele veranderingen in onze 
praktijk in een vrij kort tijdsbestek. Niet voor het laatst: 
de praktijk draait door! Eric en Ingrid Havik hebben op 1 februari definitief 
de praktijk verlaten. Dus hebben we naarstig gezocht naar opvolging. Vanaf 
half maart is Lyda de Vos onze gelederen komen versterken. Deze Friese 
boerendochter is geboren en getogen in Terwispel.

Na haar afstuderen als landbouwhuisdierenarts in september 2016 heeft 
ze ruim een jaar in Drenthe gewerkt. Naast het werk als dierenarts helpt ze 
graag thuis mee op de boerderij. Maar net zo lief maakt ze een wandeling 
met de hond of leeft ze zich uit op het voetbalveld. Haar interesse voor de 
veehouderij is groot, maar ook de gezelschapsdieren en paarden trekken haar 
aandacht. Je zult haar dus zowel op het spreekuur als tussen het grootvee 
kunnen treffen!

In februari heeft Laura van Leeuwen al een aantal dagen in de praktijk mee-
gedraaid. Laura is in 2013 afgestudeerd als ‘gezelschapsdierenarts’ en als 
waarnemend dierenarts gevestigd op Terschelling. Daar heeft ze samen met 
haar vriend een begrazingsbedrijf met een grote kudde Swifterschapen op 
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de Waddendijk en Hereford runderen op de Boschplaat. 

Na haar afstuderen aan de Universiteit Utrecht is Laura aan het werk geweest 
bij uiteenlopende 
praktijken. Na twee 
jaar riep het avon-
tuur en is ze naar 
h e t  b u i t e n l a n d 
vertrokken en uit-
eindelijk in Nieuw-
Zeeland beland, 
waar ze een enor-
me ervaring heeft 
opgedaan in een 
grote praktijk. De 
afwisseling van het 
werken bij verschil-
lende praktijken be-
valt haar, maar is 
niet makkelijk als 
je op Terschelling 
woont. Grou is voor 
haar goed te berei-
zen met de snelle 
en goede dienst-
regelingen van de 
bekende rederij.
In april moeten de schapen lammeren, dan heeft ze het druk op ‘Skylge’; 
maar daarna is ze in de zomer opnieuw beschikbaar.

Wij zijn ervan overtuigd met Lyda en Laura enthousiaste en bijzondere colle-
gae in huis te hebben gehaald die ons uitstekend parttime bij kunnen staan. 
En apart: we hadden al twee ‘Uilen’ en een ‘Havik’, voor de laatstgenoemde 
komen ‘De Vos’ en ‘Van Leeuwen’ in de plaats. Het wordt toch niet een 
‘Praktijk der Predatoren’?

Up-to-date blijven met het wel en wee van onze praktijk? Volg ons op Fa-
cebook of kijk op onze site www.dierenartsgrou.nl

Menno J. Wiersma,
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
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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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De feestcommissie heeft hulp nodig

De feestcommissie heeft de hulp nodig van jullie als dorpsgenoten. Zoals 
iedereen heeft kunnen lezen is het ballonnen oplaten niet meer van deze 
tijd en wordt het in sommige gemeenten zelfs verboden.
Wij hebben als feestcommissie gezocht naar alternatieven voor het ballonen 
oplaten tijdens het dorpsfeest. 
Misschien heeft u nog een leuk idee dan nemen wij dit graag mee.

Ideeën kunt u mailen naar:  fc-wirdumswichum@hotmail.com of mleem-
burg@upcmail.nl

Namens de feestcommissie Wirdum/Swichum,
Magda Haan

Dorpsfeest 2018

U hebt al een tijdje niets vernomen van de feestcommissie. Natuurlijk heb-
ben wij niet stil gezeten en zijn we achter de schermen al druk bezig met 
het dorpsfeest van 2018. 
Om te zorgen dat het ook dit jaar weer een spetterend feest voor jong 
en oud zal worden, is er besloten om de ‘foarmerke’ dit jaar weer in de 
feesttent te laten plaatsvinden. De ‘foarmerke’ zal gevuld worden met een 
leuk programma en een hele leuke band! We verklappen alleen nog niet 
welke....

Op de jaarvergadering is naar voren gekomen dat het op de zaterdagavond 
minder druk is in de feesttent. Als feestcommissie hebben hiernaar gekeken 
en hebben besloten om het programma van zaterdag te gaan aanpassen. 
Alle activiteiten die normaal plaats vinden op zaterdag blijven aan bod 
komen. Wij hebben alleen de tijden van bepaalde activiteiten aangepast. 
Met name de tijden van het matinee en de top 40 Band zijn aangepast. 
Wij hopen dat er hierdoor meer animo is voor de zaterdagavond in de 
feesttent.

Iedereen krijgt natuurlijk binnenkort een flyer in de bus.

De feestcommissieleden komen van 14 tot 29 mei weer bij u langs met de 
lijstcollecte. 



www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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UVV bootreis

We hebben onze jaarlijkse boottocht weer vastgelegd. Dit keer op dinsdag 
5 juni 2018. We varen met de “Toerist V” van Rondvaartbedrijf Van der Werf 
uit Sneek, dat bevalt nog prima. U wordt aan boord ontvangen met koffie 
en gebak. Verder krijgt u een koffietafel aangeboden en ‘s middags nog een 
kopje thee met cake. De vaarroute wordt in overleg met de schipper bepaald.
We maken er zeker weer een mooie dag van.

De kosten zijn:
Donateurs: € 25,- per persoon.
Niet donateurs: € 30,- per persoon.

We vertrekken om 9 uur uit Wirdum (bij de Golle).
Inschepen v.a. 9.30 uur, Jousterkade te Sneek.
De boot vertrekt om 10 uur. Terugkomst in Sneek om 17 uur.

U kunt zich opgeven (ook als u wilt rijden) bij:
Uilke Postmus tel. 2552192
Henny Boomsma tel. 2551316

Het bestuur

Jaarvergadering UVV 

Wanneer: dinsdag 17 april om 14 uur.
Plaats:  voorzaal “De Golle”, Wirdum
Voor wie: medewerkers, deelnemers, donateurs en belangstellenden

De jaarvergadering van de UVV wordt gecombineerd met de evaluatie van 
de werkobjecten.
De agenda en het jaarverslag, waarin een overzicht gegeven wordt van 
alle werkobjecten en activiteiten zijn voor belangstellenden deze middag 
verkrijgbaar.
U bent van harte welkom.

Namens het UVV-bestuur,
Henny Boomsma (tel. 2551316)  
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Download thuis alvast 

de MeAR Fryslân app uit 
de app- of playstore.Vanaf 20 april is de 
route Dy Trije tedownloaden
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Download thuis alvast 

de MeAR Fryslân app uit 
de app- of playstore.Vanaf 20 april is de 
route Dy Trije tedownloaden

Kom naar de pubquiz! 

Op zaterdag 26 mei om 20 uur is er een gezellige pubquiz in de Fikarij. Twee 
teams nemen het tegen elkaar op, o.l.v. een spraakmakende quizmaster. 

De deelnemende teams worden gevormd door mensen uit de middengeneratie, 
ongeveer tussen de 25 en 45 jaar. Alle generaties zijn natuurlijk van harte 
welkom om als publiek aan te moedigen en mee te doen. 

Vanaf 20 uur is er koffie en tijd om elkaar te ontmoeten. Daarna is er de 
pubquiz in twee ronden met een pauze ertussen. Na afloop is er nazit met 
een hapje en een drankje. 

Iedereen is van harte welkom, of je nu kerkelijk betrokken bent of niet. Als 
je iemand mee wilt nemen, dan is hij of zij natuurlijk ook van harte welkom. 
Graag tot ziens op de 26e mei. 

Met vriendelijke groet, 
de kerngroep middengeneratie van de Protestantse kerk van Wirdum e.o.: 
Ingrid Dol, Laura de Jong, Paulien Omara en Wiebrig de Boer-Romkema

   Vragen?   wiebrigdeboer@cs.com, 06-81477858

Voedselbank

Tip voor de maand april:  

Koffie – thee - oploskoffie - cap-
pucino – kruidenthee, etc.

De mand staat de gehele maand 
in de winkel van de Superrr.

Diaconie PKN kerk Wirdum e.o.
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Dorpsbewoners ruim de kasten op ......

Wij zijn blij met alle dames- / herenkleding.

Maar ook met kinderkleding of knuffels.

Schoenen mogen er ook bij.

                                  Doe alles in een plastic zak.

 

Wij komen 14 april bij u langs. 
Zet het voor negen uur op de stoep.
Wij halen het na 9 uur op.

Diaconie PKN kerk Wirdum e.o.
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Yeah! 81,5 punten en dus een 1e prijs gehaald op het voorjaarsconcours in 
Drachten! Na een intensieve voorbereiding was het op 10 maart zover. Met 
gezonde spanning zaten we op het podium. Voor onze jeugd een primeur 
want zij deden nog niet eerder mee aan een concours. We zijn trots op hen 
dat ze het zo goed gedaan hebben!

De jeugd leert snel, dat zien we ook bij het schoolproject dat we in januari 
gestart zijn. 27 kinderen van de groepen 5 en 6 van de Arke en de Uniaskoalle 
vormen samen een complete brassband. Hierin heeft ieder kind/instrument 
zijn eigen functie. Ze krijgen iedere vrijdagmiddag les van onze dirigent en 
vakdocent John Blanken. De eerste tonen en noten zijn geleerd en het orkest 
kan al een aantal stukken laten horen.
Het is natuurlijk leuk om te repeteren. Nog leuker is het om te repeteren 
voor een spetterende uitvoering. Vanzelfsprekend wordt deze voor alle 
ouders en belangstellenden georganiseerd, maar ook is het schoolorkest 
ingeschreven voor deelname aan het Jeugdorkestenfestival in Leeuwarden 
op 30 juni aanstaande.

Sûkerbôle aksje op 16 en 17 mei
Om de jeugdopleiding te kunnen blijven doen, hebben we financiële onder-
steuning nodig. Daarom bevelen we onze volgende actie dan ook van harte 
bij u aan. We hopen dat we op uw steun mogen rekenen!

De brassband doet op 21 en 22 april mee aan de culturele wandeltocht ‘Dy 
Trije.’ We vinden het fijn om een muzikale bijdrage de kunnen leveren aan 
deze bijzondere route.

Tot slot, wist u dat u ook als volwassene kunt leren om een muziekinstrument 
te bespelen? Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met ons. Ook als 
u al eerder heeft gespeeld en weer wilt beginnen, bent u van harte welkom. 

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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Welkom bij de kaatsvereniging MENL

Hoi jongens en meisjes

Zoals je misschien wel weet is er ‘s zomers altijd kaat-
sen op het sportveld in Wytgaard. Word je in 2018 zes 
jaar dan ben je welkom om te komen kaatsen.
Iedere week worden er op de vrijdagmiddag / begin 
van de avond trainingen gegeven op het sportveld van 
Wytgaard door trainster Fenna Hoekstra en trainer Ar-
jen Andringa. Deze trainingen starten vrijdag 13 april

Kom je bij de kaatsclub, geef je dan voor 25 april op 
via de mail: ledenpartijmenl@live.nl of telefoonnum-
mer 06-49444614 van Saskia Mulder.
Je hoort daarna nog van ons wat de groepsindeling is.
Als je het spannend vindt, mag je natuurlijk eerst komen proefdraaien.

Kaatswanten kun je huren bij de club, voor info graag even een belletje / 
appje naar bovenstaand nummer.
Tot ziens op de het kaatsveld.

De jeugdcommissie: 
Ilse Blumers, Anneke Douma, Anke van der Wey en Saskia Mulder

Koningsdag 27 april 

Vrijdag 27 april is het koningsdag. Bij mooi weer 
willen we een gezellig samenzijn organiseren 
met jeu de boules wedstrijdjes in de voortuin van 
de Golle. De bar zal natuurlijk dan ook open zijn. 
Dus kom gezellig meedoen of kijken! Iedereen 
is van harte welkom.

Bestuur De Golle
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Avond 4-daagse wandelen

Ook dit jaar wordt de avond 4-daagse in Wirdum weer georganiseerd! We 
verwachten dan natuurlijk ook dat jong en oud (weer) mee gaat lopen met 
dit succesvolle evenement.
De wandel 4-daagse is dit jaar van 29 mei – 1 juni. Net als voorgaande jaren 
kan ook dit jaar de 5 of de 10 km worden gelopen.

Starttijd:  18.00 – 18.30 uur
Waar:  de Golle
Kosten:  5 euro, te betalen op de eerste wandelavond

De organisatie zorgt niet voor begeleiders. Wel zorgen we voor controle-
posten op drukke/ gevaarlijke plekken en voor de nodige versnaperingen 
onderweg.

We willen graag weten hoeveel mensen er meedoen, daarom opgave voor 
26 april.
Kinderen van de basisschool (in Wirdum) krijgen een briefje mee, waarmee 
ze zich op kunnen geven. Maar via de mail mag ook.
Opgeven kan bij: Mathilda Wassenaar-Smits; GJWassenaar@hotmail.com, 
Pastorijsingel 16.

Wij hopen op een succesvolle avond 4-daagse!

De Gollefreonen

Wirdum bezoekt Wirdum

Het weekend van 21 en 22 april staat echt in het teken van ‘Ferbining’. Het 
toneelspektakel “Dy Trije” zal de verbinding tussen de dorpen Wirdum, Wy-
tgaard en Swichum uitdragen. Hetzelfde weekend zal ook de twee dorpen 
Wirdum in Friesland en Groningen gaan verbinden. We mogen ons dan na-
melijk verheugen op de komst van een twintigtal gasten uit het Groningse 
Wirdum. De Groningers werden vorig jaar door ons uitgenodigd tijdens de 
laatste W3 fietsklassieker. Waarschijnlijk geïnspireerd door onze eigen fiets-
prestaties zal een deel van hen op 21 april op de fiets naar ons toekomen. 
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Goed voorbeeld doet volgen, zullen we maar zeggen.

Onze gasten worden ondergebracht bij gastgezinnen en we gaan hen een 
mooi cultureel programma aanbieden. Op zaterdag 21 april bezoeken we 
na de lunch Leeuwarden voor een rondvaart door de grachten en bezoek 
aan het Boomsma Beerenburgmuseum. We sluiten de avond feestelijk af 
met een buffet en een ‘Groningen-Friesland Pubquiz’ bij Duhoux.
Zondag 22 april staat voor het gezelschap geheel in het teken van de voor-
stelling “Dy Trije”. Wie weet vormt deze culturele ontmoeting het begin 
van een nieuw jaarlijks evenement. De Wirdumers uit Duitsland waren er 
nog niet helemaal klaar voor, maar ook in die relatie blijven we investeren.

foto van de tocht in 2015

Wat de W3 fietsklassieker betreft: deze beleeft in september haar eerste 
lustrum en zal gehouden worden van 14-15 september. We hebben al een 
mooi deelnemersaantal, maar er is zeker nog plaats voor meer fietsliefheb-
bers. Je kan je opgeven via onze website: www.w3fietsklassieker.nl

Ralph Ferwerda en Jaap de Boer
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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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Collecte Reumafonds

Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en inwoners van 
Wirdum/Swichum voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke col-
lecteweek. Tijdens de collecte van 19 tot en met 24 maart 2018 hebben zij 
met elkaar in totaal € 571,99 opgehaald. 

Ina Horst

Ja as nee

Op 14 maart mochten wy wer stimme. Op de measte plakken ek foar de 
gemeenterie mar dat hiene wy fan ’e hjerst al dien.
Us waard frege hoe wy oer de “sleepwet” tinke. Hoefolle ynsicht kriget 
de feiligenstsjinst yn ús kompjûters om ús feiligens sa goed mooglik yn ’e 
gaten te hâlden.
De útslach: foar 156 stimmen
   tsjin 163     ,,
  net jildig  2     ,,
   totaal 321     ,,

Wat it regear no docht (de mearderheid is tsjin), moatte wy ôfwachtsje.
Foar it stimburo nûmer 44 yn de Golle binne sa’n 800 stimbiljetten útjûn, 
de opkomst wie dus 40%.
Op plakken wêr’t ek foar de rie stimt wurde koe, wie it oantal stimmers 
nochal wat mear.

Tjitte Talsma
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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 april tot 1 juni

14-4  dorp Inzamelactie kleding

15-4 13.00 uur Kantine WWS Darttoernooi “WWS-open”

17-4 14.00 uur De Golle Jaarvergadering UVV

21-4  Start C. Kielstra Culturele route Dy Trije

22-4  Start C. Kielstra Culturele route Dy Trije

  4-5 19.40 uur St. Martinuskerk Dodenherdenking

10-5 07.30 uur Start Fikarij Dautraapje, meditatieve wandeling

16-5  dorp Sûkerbôle aksje Brassband

17-5  dorp Sûkerbôle aksje Brassband

26-5 20.00 uur Fikarij Pub kwis

29-5 18.00 uur De Golle Avond 4-daagse

30-5 18.00 uur De Golle Avond 4-daagse

31-5 18.00 uur De Golle Avond 4-daagse

  1-6 18.00 uur De Golle Avond 4-daagse
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.
In iedere dienst worden 2 collectes gehouden.

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

22-4 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema – afsluiting winterwerk

29-4 09.30 uur ds. A. Terlouw, Dronrijp

  6-5 09.30 uur ds. H. Smit, Purmerend- koffiedrinken na de dienst

10-5 09.30 uur kerkenraad – Hemelvaartsdag – ochtendgebed

13-5 09.30 uur ds. J.L. de Haan, St. Annaparochie

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.





43

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


