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Fan ‘e toer besjoen

Vitamine Z
Afgelopen weekend hoorde ik op de radio dat de langst-
durende griepgolf nu dan toch eindelijk op zijn retour was. 
De kwakkelende winter met zo nu en dan wat sneeuw en 
ijs heeft ervoor gezorgd dat er een flink aantal mensen af-
gelopen jaar zijn bevangen door de griep. Soms meerdere 
keren. Het RIVM heeft net als voorgaande jaren de griepcijfers 
bijgehouden en bleek dat de griepgolf dit jaar in ieder geval 

nog t/m 22 april voor slachtoffers heeft gezorgd. Nog niet eerder heeft de 
griepgolf zo lang geduurd. 

De mooie dagen in april hebben ervoor gezorgd dat we wat meer naar bui-
ten zijn gegaan en hierdoor is het griepvirus “verslagen”; hé, hé, eindelijk! 
Daarom trekken we nu massaal alles uit de kast om het voorjaar in huis 
te halen. Ik kan me nog goed herinneren dat mijn moeder tijdens mooie 
voorjaarsdagen alles naar buiten haalde. Kasten werden schoongemaakt, 
boeken naar buiten, met de mattenklopper kussens en kleden uitslaan en 
dan in het zonnetje laten liggen. Gordijnen en vitrages werden gewassen 
etc. Ramen werden aan de binnenkant uitgebreid gelapt en onze taak was 
om de bloemen en planten onder de douche af te spoelen en te bevrijden 
van alle winterstof. Dit was elk jaar weer een feest. Naast de planten moch-
ten wij elkaar dan ook natsproeien. En ik kan jullie vertellen dit ging er dan 
zeker niet zachtzinnig aan toe.

Alhoewel ik met veel plezier terugdenk aan de voorjaarsschoonmaak toen ik 
nog een klein meisje was, sinds ik op eigen benen sta, is de voorjaarschoon-
maak niet aan mij besteed. Nou ja, een heel klein beetje dan…
Ik betrapte me er met het mooie weer van afgelopen weken op dat ik toch 
wel een beetje last kreeg van “voorjaarskriebels”. 

Mijn blik gaat met mooi weer snel naar buiten. Want de tuin, ja, daar krijg ik 
dus een voorjaarsgevoel van. Heerlijk met de vingers in de modder en de tuin 
weer voorjaars-klaar en onkruidvrij maken. Hiermee is het voorjaarsgevoel 
nog niet compleet. Tijdens een bezoek aan de Intratuin, om mooie voor-
jaarsbloeiers te scoren, werd me weer duidelijk hoeveel mensen smachten 
naar mooi weer. Er worden massaal potten, planten en nieuw tuinmeubilair 
aangeschaft. Winkelkarren vol worden ingeslagen, auto’s worden propvol 
geladen. O, en wat kun je dan genieten van een bakje koffie na het werk in 
het zonnetje. Een praatje met de buren, dorpsgenoten of onbekenden. Met 
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Nijkommelinkje

Wirdum ontmoet Wirdum. Onze dorpsgenoten uit Groningen genoten volop 
van hun bezoek en voelden zich ook hier al snel thuis.

Ik bin faak oan it buerten en fiel my 
oeral ek wol dalik thûs, hoewol ik 
net altyd like freonlik ûntfongen wur.

het voorjaarsweer fietsen en wandelen grote groepen mensen, dorpsgenoten 
of mensen van de vlakbij gelegen camping langs. En volgens mij geld dat 
voor iedereen. Weg met het koude, regenachtige weer, we gaan weer naar 
buiten. Heerlijk! We zijn toe aan heerlijke vitamine z, met een hele grote Z.

Geniet ervan! 
Wytske Hoekstra
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Mededelingen vanuit Dorpsbelang

Voor de zomer zijn er nog twee vergaderingen gepland:
Maandag 4 juni
Maandag 2 juli

Locatie: De Golle
De vergadering begint om 19:30. Tussen 19:30 en 20 uur is er een inloop 
halfuur. Dorpsbewoners zijn dan van harte uitgenodigd om zaken die spelen 
rondom bijvoorbeeld leefbaarheid, veiligheid in het dorp, buurt of straat 
met ons te delen en te bespreken.

Voorjaar!
Het is voorjaar en alles wordt weer groen. In de wijk Hekkemieden is de 
aanplant klaar en rondom de pompeblêdvijver bij de carpoolplaats is door 
studenten van Nordwin en Van Hall Larenstein een bloemenberm gezaaid. 
Volgend voorjaar ontstaat hier de eerste Honey Highway van Friesland: een 
paradijs voor bijen.
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Zwemplek aan de Wirdumervaart

Er wordt achter de schermen al enige tijd hard gewerkt om een mooie 
zwemplek te realiseren aan de Wirdumervaart. Dit is een initiatief van de 
“Plonzgroep Wirdum Swichum”, samen met Dorpsbelang. De zwemplek 
willen we aanleggen naast de houten brug tussen Pastorijsingel en Blauleech 
(zie foto voor een schets). 

De toekomstige zwemplek naast het brugje naar Blauleech

Voor de aanleg en het onderhouden van de zwemplek langs de Wirdumervaart 
zijn we in nauw overleg met de gemeente. De bedoeling is dat jong en oud 
langs de oever kan recreëren en veilig het water in kan lopen, pootjebaden 
en spelen. Het zwemmen in de vaart is altijd wel op eigen risico; er zal geen 
toezicht aanwezig zijn. De zwemplek bestaat uit een boogvormige glooiende 
inham in het gemeente plantsoen die onder water uit een glooiende 

In het volgende artikel kun je lezen over de plannen voor het strandje. En de 
verwachting is dat de nieuwe speeltoestellen binnenkort worden geplaatst. 

Namens Dorpsbelang,
Alwien de Boer 
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zandhelling en boven water uit een glooiende grashelling bestaat. Er komt 
een bank, informatiebord, palenwand voor fietsen, picknickbank en wat 
struweel. De zwemplek geeft plezier, is gezond, vergroot de saamhorigheid 
en maakt het nog aantrekkelijker om hier te wonen. 

We zijn nu zover dat er definitieve tekeningen door de gemeente worden 
gemaakt en er vergunningen en offertes voor de aanleg worden opgevraagd. 
De aanleg van de zwemplek kost natuurlijk geld en we gaan hiervoor de 
nodige subsidies en sponsoring aanvragen. Daarnaast zullen we ook voor 
de zomer een aantal initiatieven in het dorp starten waarmee we voldoende 
geld voor de aanleg van de zwemplek hopen in te zamelen. Als alles meezit, 
kunnen we na de zomer met de aanleg beginnen en bij mooi nazomerweer 
dit jaar nog profiteren van de zwemplek. U hoort nog meer van ons in de 
volgende Tuorkefretter!

Namens de Plonzgroep,
Ralph Ferwerda

wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl



11

Het hamsterleed van Lady Gaga

De veelzijdige kwaliteiten van Farrokh Bulsara, beter bekend als Freddie 
Mercury, zijn alom geroemd en geprezen. Zelfs zijn teksten waren onna-
volgbaar, luister maar eens goed naar de ‘Bohemian Rhapsody’. Een ander 
lied van Queen, Radio Gaga, schalde vanaf 1983 door de ether en was juist 
niet van zijn hand, maar Mercury heeft er natuurlijk wel uitdrukkelijk zijn 
stempel op gedrukt. Drummer van de band Roger Taylor schreef deze song 
met de nostalgische tekst over de opkomst van de visuele media ten koste 
van de radio. De titel ontstond uit een brabbel van zijn zoontje. Drie jaar 
later zag Stefani Germanotta het levenslicht. In 2009 brak deze Amerikaanse 
singer-songwriter door als Lady Gaga. Haar naam ontleende ze aan die hit 
van Queen. 

Nog eens zeven jaar later werd een Russisch dwerghamstertje geboren. Ze 
kwam onder de hoede van een kleine meid die haar ‘Gaga’ doopte. Juist 
ja, naar die beroemde zangeres… Gaga is een levenslustig dierke dat zich 
wonderwel vermaakte in haar ruime hamsterverblijf. Tot twee weken terug. 
Een grote bult uit haar bekkie belette haar het eten. Al googelend kwam de 
kleine bazin tot de conclusie dat de wangzak wellicht binnenstebuiten was 
gekeerd na een wat te enthousiast ledigen daarvan. Ze kwam bij mij op het 
spreekuur en ik had er nooit van gehoord, laat staan het ooit gezien. Gaga is 
een dierke met pit en voor ik er erg in had, hing ze in mijn vinger. Ik nam het 
de lady niet kwalijk en besloot dat ik een poging moest wagen tot herstel. 
We spraken af dat Gaga de volgende dag voor operatie terug zou komen. 

Het valt niet mee een beestje van 30 gram onder zeil te brengen, laat staan 
daarvoor überhaupt een prik te geven. Het lukte me een druppeltje narcotica 
in haar billetje te spuiten en warempel, daar ging ze prachtig op slapen. Ik 
amputeerde vervolgens het ‘gezwel’ uit haar bekje, dat zich door uitdroging 
niet meer verder liet definiëren als zijnde een binnenstebuiten gekeerde 
wangzak. Maar het zou heel goed wel het geval kunnen zijn geweest. Daarna 
injecteerde ik opnieuw een drupje om de narcose ongedaan te maken. Ze 
kwam prima bij en ze verstopte zich snel in haar nest. 
 
Een paar dagen later kreeg ik het sein dat Gaga het goed maakte. Ze at weer 
en ‘het gezwel’ bleef weg. Restte mij nog te memoreren dat het wellicht beter 
was dat Gaga haar linker wangzak niet opnieuw probeerde vol te stouwen. 
Ik liet het graag aan haar baasje over om haar dat kenbaar te maken.



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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Precies een week later kreeg ik op vrijdagavond een spoedgeval: twee Rus-
sische dwerghamsters waren elkaar verschrikkelijk te lijf gegaan. Daarbij 
werd ‘Bolletje’ zodanig verwond alsof de ander met een klein cirkelzaagje 
had geprobeerd hem te ‘onthoofden’. Over driekwart lag de huid in hals 
en nek los. Bolletje liet zich erg moeilijk prikken en was dus absoluut niet 
te verdoven. Dus stopte ik het hamstertje in zijn geheel in ons gasnarcose-
apparaat. Dat hielp. Ik hechtte zijn kraag weer dicht en na een week bleek 
Bolletje het nog steeds prima te doen.
Vanaf dat moment noemt ons team op de praktijk mij de ‘Hamsterspecialist’. 
Wouw, ik loop nog net niet naast maat 46.

Menno J. Wiersma,
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
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Dit is een vervolg op de camperreis die Wytze van der Land samen met 
zijn vrouw door Azië maakte. Vorig jaar is er in meerdere nummers van de 
Tuorkefretter hiervan verslag gedaan.

Camperreis door Australië

Na onze reis door Nieuw-Zeeland vliegen we vanuit Auckland naar Mel-
bourne. Daar kunnen we onze gehuurde camper ophalen om aan een toer 
van drie maanden dwars door Australië te beginnen. We vertrekken na een 
paar dagen uit de drukke, maar mooie en bruisende stad Melbourne langs 
de oceaankust naar het westen. Het waait erg hard en de uitzichten op de 
rotsige kust zijn spectaculair. De golven beuken op de rotsen en het cam-
pertje gaat ‘s nachts heftig heen en weer.
Na een paar dagen langs die kust te hebben gereden, komen we in het 
natuurgebied, de Grampions, terecht. Het is een erg mooi park en we zien 
bijna alle bijzondere dieren van dit land in een keer verschijnen. De kangoe-
roe, de wallaby, de wombat, de koala en de possum komen voorbij. Vooral 
tegen het donker worden van de dag. Het zijn nachtdieren en die komen 
‘s avonds pas in actie.

Nadat we de eerste week ten westen van Melbourne hebben rondgetoerd, 
zijn we naar de ferry-haven gereden om over te steken naar Tasmanië. Die 
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boottocht duurt negen uur. Het stormt aardig en de boot slingert en stampt 
heen en weer. ‘s Morgens vroeg komen we aan in Devonport. Het eiland 
Tasmanië heeft weer een heel andere natuur en ook andere dieren. Met 
name de Tasmanian Devil is een bijzonder gevaarlijk ogend beestje. Ook hier 
was Abel Tasman 200 jaar eerder dan alle Engelsen bij elkaar. Hij wordt hier 
meer gezien en vereerd als ontdekker, dan in Nederland. Ook de aandacht 
voor alle slachtoffers die in diverse oorlogen hun leven hebben verloren is 
hier veel sterker dan bij ons.

We hebben een bezoek gebracht aan Port Arthur, waar Engeland de gevan-
genen heen stuurde in het midden van 1800. Deze zogenaamde convicts, die 
soms waren veroordeeld voor het stelen van eten tijdens de grote armoede 
golf in die tijd, werden als bijkomende straf zeven jaar of langer verbannen 
naar Australië. In Port Arthur kwamen ongeveer 60.000 mensen langs. Het 
was het Australische Pauperparadijs zoals bij ons in Veenhuizen was gesticht. 
Sommige gevangenen stierven van ellende en onder barre omstandigheden. 
Anderen kochten zich later vrij en begonnen als boer op een geleased stuk 
grond. Ook werden er kinderen gevangengezet, soms nog maar tien jaar 
oud, die op straat iets hadden gejat om te kunnen overleven. Zij ontvingen 
daar dan in het kamp een vakopleiding en werden smid, timmerman of leer-
bewerker. Het was een stad op zichzelf, met een kerk, school en een fabriek.
Na tien dagen rondrijden langs de kustroute, de natuurparken bekijken 



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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en veel wandelen, zijn we weer overgestoken naar Melbourne. Tasmanië 
is een aanrader als reisbestemming. Je kunt er gemakkelijk een maand 
doorbrengen. 

We gaan nu vanuit Melbourne eerst naar het natuurgebied Philip Island, 
dat ongeveer om de hoek ligt aan de zuidoostkust van Australië. Het is er 
mooi en niet erg druk met toeristen. We zien er een grote kolonie Pelikanen 
die dagelijks om 12 uur ‘s middags worden bijgevoerd met visafval van het 
coöperatieve visrestaurant. De beesten zijn daardoor handtam. Ook bezoeken 
we op dat eiland een opvangpark voor Koalabeertjes, die als een zombie in 
een boom hangen.
Na het park een paar dagen te hebben doorkruist, gaan we naar de bruiloft 
van mijn nichtje Victoria in de stad Leongatha. Ook mijn jongere broer, die 
in Wieuwerd woont, is hierheen gekomen zodat we weer eens met z’n vie-
ren als broers bij elkaar zijn. Het formele gedeelte van de bruiloft wordt in 
de namiddag in een park gehouden, waar een ambtenaar het ceremoniële 
deel doet. Daarna is er een barbecue op een recreatieterrein, ergens bij een 
boer op het erf. Er blijven daar veel gasten, waaronder het bruidspaar, een 
nachtje kamperen.
We ervaren dat het hier anders toe gaat dan op een Nederlands feestje. 
Bij ons snijdt men eerst de bruidstaart aan en wordt er met een kopje thee 
of koffie begonnen. Maar hier eet en drinkt men zich vol alvorens er een 
bruidstaart op tafel komt. Even wennen. Wel begrijpen we nu beter waar 
al die mensen obesitas van krijgen.

Na deze happening gaan we door naar een paar andere natuurparken. 
Wilsons Promotory is daarvan wel het mooiste park. Het heeft een heel 
gevarieerde natuur met veel dieren en vogels. We gaan in een paar van die 
parken vrij kamperen en worden daar letterlijk overrompeld door de hoe-
veelheid kangoeroes. Er zitten soms wel een paar honderd van die beesten 
naar ons te kijken. Een wallaby probeert zelfs uit de hand te eten. Ook al-
lerhande soorten vogels geven ‘s morgens vroeg een gratis concert. En er 
lopen leguanen van meer dan 1 meter lengte rond. De natuur is hier wel 
heel erg mooi. De reisafstanden zijn echter groot. Een natuurpark is al snel 
zo groot als half Nederland.

Na een omzwerving via Canberra, de ietwat steriele hoofdstad van het land, 
komen we aan in het stadje Batlow, in het midden van de appelgaarden. 
Hier wil ik graag mijn 70ste verjaardag vieren met mijn broers en hun fami-
lie. Mijn oudste broer, die in Batlow woont, heeft een leuk feestje voor mij 
georganiseerd. Hij heeft de 40 Taiwanese backpackers uit zijn motel er ook 
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maar bij uitgenodigd. Ook nu wordt de verjaardagstaart pas aan het einde 
van de avond, na de toch al vullende barbecue, op tafel gezet.
We vertrekken na een paar dagen en gaan door naar de zogenaamde goud-
kust. Het is een heel lang strand vanaf Sydney tot aan Brisbane. Er wordt veel 
gesurft en gezwommen en het zal er wel duur zijn om te wonen. Vandaar 
de goudkust. We gaan een aantal dagen logeren bij mijn andere broer in 
Brisbane. Het is daar veel warmer dan in het zuiden van Australië. Je zit 
hier boven de zuiderkeerkring en dus is het een subtropisch tot tropisch 
aandoend klimaat.

Na het weer op orde brengen van de camper gaan we landinwaarts. We 
rijden naar het hart van Australië, naar het warmste gedeelte van het land. 
De zogenaamde outback kan erg heet zijn. Het is uren rijden geblazen per 
dag om de enorme afstanden een beetje vlot af te leggen. Onderweg wordt 
het steeds droger en de begroeiing is gebaseerd op het woestijnklimaat. 
Hier en daar zien we nog een brievenbus langs de kant van de weg ten 
teken dat er ergens mensen moeten wonen. Maar huizen en boerderijen 
zie je niet want de meeste boeren wonen kilometers van de weg af. Hun 
zogenaamde stations of estates zijn qua oppervlak soms een kwart van 
Friesland. Gortdroog en desolaat. Wie wil hier wonen? Kinderen krijgen via 
een rechtstreekse tv-verbinding les. Wat een bestaan.
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Na een paar dagen doorrijden komen we dan eindelijk aan op de kruising 
van de autoweg uit het oosten en de weg vanuit Adelaide naar Darwin. Het 
plaatsje heet Tennant Creek en er is totaal niets te beleven. We besluiten om 
dan maar gelijk door te rijden naar Alice Springs. Het is vanouds een mijn-
stadje. Van hieruit gaan we naar het Uluru Natuurpark met de bekende Ayers 
Rock, de heilige berg van de Aboriginals. Het is een prachtig onderhouden 
park en men moet voor de toegang betalen. Ook mag je er niet kamperen. 
De grond behoort toe aan de oorspronkelijke bewoners.
We zien de zonsondergang en de volgende ochtend de zonsopkomst bij 
deze bekende berg. De rots neemt bijna iedere 5 minuten een andere kleur 
aan. Echt mystiek. We bekijken ook Kata Tjuta, een verzameling grote ronde 
roodgekleurde stenen van 300 meter in doorsnee. Het hele gebied is eigenlijk 
een grote rode woestijn zonder veel plantengroei.

Na een paar hete dagen van 36 graden, gaan we afzakken naar het zuiden, 
naar de omgeving van Adelaide. We moeten echter drie dagen flink door-
rijden om via een paar gortdroge en stoffige stadjes, waaronder Coober Pedy 
met ondergrondse huizen in oude opaalmijnen, te eindigen in Port Agusta. 
In plaats van een verkoeling is het er nog warmer dan in de woestijn. We 
besluiten om dan maar een weekje af te koelen op het York schiereiland. 
Het blijkt een groot graanveld te zijn van 100 bij 50 kilometer met alleen 
spectaculaire rotsige kusten. De stadjes en dorpjes waar we doorheen rijden, 
zijn zo dood als een pier. We gaan door tot het uiterste zuiden en slapen een 
paar nachten in het Innes natuurpark. De zee is wild door de harde wind 
en de golven slaan in schuim uit elkaar op de rotsen. Toch lopen hier op dit 
uiterste puntje van het schiereiland een behoorlijk aantal emu’s en Tammar 
Wallaby’s in het natuurpark rond.

Vanuit het zuiden van de op een laars lijkend schiereiland trekken we verder 
richting Adelaide. Deze stad is wel de moeite waard om een dag te bekijken, 
maar daarna reizen we verder richting Fleurieu Peninsula. We komen daar 
bij een schitterend plaatsje aan. Het stadje Victor Harbour is een gezellig 
oord, met een oude paardentram die je over een brug naar Granite Island 
brengt en een stoomtrein die ons naar een paar aangrenzende stadjes 
brengt. Het is goed vertoeven. Maar we moeten langzaam maar zeker terug 
naar Melbourne om de camper in te leveren. Het is ook genoeg geweest. 
We staan nu op een camping in het stadje Lorne aan de Great Ocean Road, 
die langs de zuidelijke oceaankust loopt. Hier moet de boel even worden 
schoongemaakt en moeten de tassen weer worden ingepakt. 



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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Vandaag hebben we nog de jaarlijkse Anzac dag meegemaakt. Op die dag 
worden overal herdenkingen gehouden voor de militairen die in diverse 
oorlogen hebben gediend en soms zijn omgekomen. Plechtig en indrukwek-
kend en met veel jong publiek. We zijn ervan onder de indruk dat het hier 
nog zo intens wordt herdacht.
Nog 2 dagen en dan is het over met onze Australië tour. We vertrekken met 
een goed gevoel en hebben het erg naar de zin gehad. Het land is gigan-
tisch groot, heel mooi en afwisselend en de mensen zijn erg plezierig in de 
omgang. Overal waar wij zijn geweest waren voorzieningen voor toeristen 
en voor kampeerders in het bijzonder. Ieder dorpje heeft wel een mooi park 
met schone en niet gesloopte openbare toiletten en gasgestookte bbq’s, 
die door de overheid worden onderhouden. Ook kun je bijna overal wel een 
toeristeninfo vinden, die je graag alles vertellen wat er in hun gebied is te 
zien. Down under is easy going. 

Groet van ons, uit het buideldierenland. 
Wytze van der Land
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Rechts: Een aantal leerlingen 
van “de Arke”met de cre-
atieve deken

Boven: Leerlingen van de T.J. Roordas-
koalle met de dames van “ús Forsetsje” 
en de kleurrijke deken

Links: Twee dames van de Nifelgroep 
met de Wurdum deken
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De grootste gehaakte deken

Zoals je al hebt kunnen lezen, worden er in Wirdum en Wytgaard verschil-
lende dekens gehaakt voor het mienskip project: de Grootste Gehaakte De-
ken van de Wereld. Ze zijn allemaal klaar en wat zijn ze prachtig geworden! 
Leerlingen van cbs ‘de Arke’ uit Wirdum hebben met veel enthousiasme 
lapjes gehaakt en als dat te moeilijk was, werd er met de vinger gehaakt. 
Ook juffen en beppes raakten enthousiast en hebben lapjes ingeleverd. Er 
is een creatief geheel van gemaakt waar ze trots op kunnen zijn. 

De Nifelgroep van UVV/PKN haakt al een paar jaar mee en heeft nu een ei-
gen ‘Wurdum’ deken gemaakt. De kleuren van Wirdum komen hierin mooi 
naar voren.

Samen met de deken die door leerlingen van de ‘T.J. Roordaskoalle’ uit 
Wytgaard is gehaakt met de dames van ‘ús Forsetsje’, waren ze onderdeel 
van de culturele wandeltocht ‘Dy Trije’ op 21 en 22 april. Ze werden als 
mantel voor de drie broers gebruikt.

Mooie verbindingen zijn gelegd wat het hoofddoel is van dit prachtige 
project.
Op 14 en 15 juli kunnen jullie deze en alle andere duizenden dekens be-
wonderen in: Park Vijversburg in Tytsjerk. Iedereen is van harte welkom!

Na de uitdaging worden de dekens geschonken aan diverse goede doelen 
die de dekens uitdelen aan mensen die ze nodig hebben.

Aukje Velda 
Vrijwilligster GGDW

Voedselbank

Tip voor de maand mei:

Pasta - pastakruiden – rijst, etc.
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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

Een blondje doet voor het eerst mee aan 
de Formule-1, ze moest wel 69 pitstops 
maken; 1 om te tanken, 4 om banden te 
wisselen en 65 om de weg te vragen!

Een rijke vrouw komt een zwerver tegen, en de vrouw vraagt aan de zwerver: 
“Heb jij voor vandaag nog plannen?” “Nee”, zei de zwerver terug. Dus de 
vrouw neemt hem mee met haar Lamborghini naar haar villa. De zwerver 
kijkt erg verbaasd en tegelijkertijd enorm blij. De vrouw neemt hem mee 
naar binnen en zegt: “Ik zal je aan mijn kinderen voorstellen.” Dus de kin-
deren van de vrouw komen naar beneden, waarna de vrouw zegt: “Kijk, dit 

is waarom jullie je huiswerk moeten maken.”

Er komt een heks bij de dokter en zegt: “Dok-
ter, elke keer als ik hokus pokus zeg, verdwijnt 
er iemand!” “Dokter? Dokter? Waar bent u?”

Adam en Eva wandelen door het paradijs. Plots vraagt Eva: “Adam, hou je 
nog van mij?”, waarop Adam antwoordt: “Ja natuurlijk, van wie anders?”
Twee zakken cement staan wat te praten als het plots begint te regenen. 
“Oh nee, regen!” roept de ene. “Ah, da’s niet erg,” zegt de andere, “daar 
word je hard van…!”

Merijn, Hidde en Noor
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Rijvaardigheids bijscholing in Leeuwarden

U heeft al jaren uw rijbewijs en een hoop rijervaring. Het rijden verloopt 
voor u zo automatisch, dat u wellicht niet meer opmerkt dat het verkeer 
iedere dag een klein beetje verandert. Meestal zijn dit eenvoudige, maar 
soms ook belangrijke complexe veranderingen. Wat als de jongeren die nu 
hun rijbewijs halen hele andere dingen leren dan u destijds geleerd heeft? 
Zou u daarvan niet graag op de hoogte zijn? Daarmee kunt u niet alleen zelf 
veilig en zelfverzekerd aan het verkeer deelnemen, maar kunt u ook gelijk 
het goede voorbeeld geven aan deze nieuwe jongere rijbewijsbezitters. Na 
de bijscholing bent u weer helemaal up-to-date! 

Stichting Bevordering Verkeerseducatie organiseert op zaterdag 2 juni een 
rijvaardigheidsbijscholing bij Berend Knol (Orionweg 6) in Leeuwarden. De 
rijvaardigheidstraining wordt gehouden van 9 tot 12 uur.

Deze rijvaardigheidstraining bestaat uit drie onderdelen van ieder een uur, 
te weten:

•	 Theorie opfrissen (PowerPointpresentatie) 
•	 Rijden in eigen auto met rijinstructeur (adviesrit voor tips etc.)
•	 Workshop stuur- en zithouding

De rijvaardigheidstraining kan beschouwd worden als een bijspijkercursus. 
Er zitten geen gevolgen voor uw rijbewijs aan vast. U kunt zelf aan de ri-
jinstructeur aangeven welke verkeerssituaties u graag wilt oefenen. Het is 
in principe de bedoeling dat u met uw eigen auto meedoet, maar rijden in 
een lesauto is ook mogelijk. 

Dankzij financiële ondersteuning van de gemeente is uw eigen bijdrage be-
perkt tot 10 euro. Opgave is mogelijk tot en met 26 mei. U kunt zich opgeven 
via 0512-544610, tessa@stichtingsbv.nl of via onderstaande bon. Wij zien 
u graag op 2 juni bij Berend Knol voor deze leerzame en gezellige middag.
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Zwerfvuil ?

Aan de Werpsterdyk zit in meerkoet 
te broeden. Niets bijzonders zou 
je denken. Maar deze heeft een 
bijzondere locatie uitgezocht, een 
gedumpte fiets!
Verscheidene redactieleden vonden 
dit zo bijzonder dat ze (in verschil-
lende stadia) hier een foto van heb-
ben genomen:

boven: de verkenning

links:
de bouw van het nest 

onder: het broeden.
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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

Namens het UVV-bestuur,
Henny Boomsma

Dy Trije

Wykein fol genietsjen, kultuer, histoarje, ferbining, ynset en fantastyske 
sfear by Dy Trije!

De ferbining hawwe wy socht en fûn! Ferbining tusken harren, tusken 
doarpsgenoaten, tusken talinten en tusken beweging, technyk en histoaryske 
eleminten. In prachtich LF2018 projekt mei in skitterjend ferhaal oer Dy Trije 
bruorren midden yn Dy Trije doarpen en harren Mienskip.

Alle help en meiwurking dy’t wy de ôfrûne perioade ûnderfûn hawwe fan 
dyselde doarpsgenoaten fan Swichum, Wytgaard en Wurdum hawwe soarge 
foar in waarm en ûnferjitlik wykein mei 6 kear in prachtige tocht…
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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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Mar fansels ek grutte bewûndering en tank oan de spilers/groepen dy’t it 
grutte kulturele part op harren nommen hawwe binnen de rûte. En frijwil-
ligers en lokaasje-eigners dy’t harren hiem en prachtige gebouwen iepensteld 
hawwe. Wat in gastfrijheid foar de hast 350 dielnimmers oan de rûtes!
Elkenien dy’t op watfoar manier dan ek meiholpen en meidien hat oan de 
rûte wolle wy as organisaasje fan herte tank sizze.

In protte dingen kinst organisearje, mar de sfear en belibbing is troch de 
Mienskip sels delsetten. In evenemint dat stipe is troch it Mienskipsfûns 
en fan út ûndernimmersferiening De Schakel en de Doarpsbelangen fan 
Wurdum en Wytgaard.

Troch alle ferbiningen mei elkoar is it ûntinkber hjir gjin ferfolch oan te jaan. 
De plannen en draaiboeken lizze te wachtsjen op in ferfolch, yn watfoar 
foarm fan “Dy Trije” dan ek. As toanielferieningen sille we grif de ferbining 
fierder belibje en we fertrouwe op in folgjend evenemint mei elkoar!

Oant in nije “Dy Trije!”
Toanielferieningen Lyts Mar Krigel en Nut en Nocht
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Het seizoen zit er alweer bijna op. In april deden we mee aan “Dy Trije”. 
Prachtige zonnige dagen, veel mensen en een mooie productie. Het was fijn 
om hier aan mee te mogen doen!

Een week later waren we te horen op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. 
Hier speelden we voor het Fries museum. 

We werken nu toe naar ons laatste optreden voor de vakantie: deelname 
aan GRUTSK! Misschien heeft u hier al iets over gehoord of gelezen. Op 
zaterdag 30 juni doen er meer dan duizend amateurmuzikanten, -dansers 
en –zangers mee een megafestival in Leeuwarden. 

Grutsk biedt het enorme scala aan Friese amateurverenigingen een fan-
tastisch podium op een hopelijk zonovergoten zomerzaterdag tijdens het 
culturele hoofdstadjaar. Duidelijk moet worden dat er in Friesland op hoog 
niveau wordt gemusiceerd, gezongen en gedanst en dat niet alleen de 
amateurkunstbeoefenaars, maar ook de Friezen daar enorm grutsk – trots 
–  op mogen zijn. Doel is ook zeker om jonge mensen te enthousiasmeren 
voor een mooie manier van vrijetijdsbesteding, namelijk zingen, performen 
en musiceren.

Al om tien uur ’s ochtends begint het programma van Grutsk op het hoofdpo-
dium op het Wilhelminaplein. Daarna verspreiden de verenigingen zich door 
de hele binnenstad. Meer informatie hierover is te lezen op www.grutsk.fr.

Brassband Wirdum is deze dag te horen van 14 – 15 uur op het Mata Hari 
Plein. U bent van harte welkom! 

Het is bijna zo ver:

SÛKERBÔLE AKSJE!
16 en 17 mei
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U kunt ons deze dagen aan de deur verwachten. Om de jeugdopleiding te 
kunnen blijven doen hebben we financiële ondersteuning nodig. Daarom 
bevelen we onze actie dan ook van harte bij u aan. We hopen dat we op 
uw steun mogen rekenen!

Namens het bestuur van Brassband Wirdum,
Diana IJpma

Merklappen

De Hobby en Tentoonstellingsgroep van de PKN-
gemeente Wirdum e.o zoekt voor de tentoonstelling 
van deze zomer: Merklappen/Letterdoeken. Dit kunnen 
zijn ‘oude’ maar ook ‘eigentijdse’ lappen. Deze willen 
we gebruiken om van deze Hobby een expositie in te 
richten. We zoeken dus deelnemers die graag hun bor-
duurwerk of dat van voorouders willen tentoonstellen.

In te leveren bij Adrie Vroom voor 17 juni aan de Th. Beekhuisstraat 29, 
haar tel nr. 058 2551865. Net als bij de voorgaande exposities rekenen we 
op veel respons.

Alie Kalsbeek



www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’



35

Rommelmarkt KDO/De Golle

Op zaterdag 7 april was weer 
de jaarlijkse rommelmarkt in de 
Golle. 
Er was voldoende bruikbaar spul 
binnen gebracht op vrijdag en de 
Golle was dan ook gezellig vol. 
Het was prachtig weer en we kon-
den gebruik maken van het plein, 
waar zoals gebruikelijk de bloem-
potten, de bloemen, stoelen en 
fietsenverkoop was. Binnen was 
het kinderspeelgoed, de audioap-
paratuur, boeken en natuurlijk de 
veiling van waardevolle spullen. 
Kortom voor iedereen was er wel 
wat leuks te vinden.

Hierbij willen we alle inbrengers, voorbereiders, verkopers, kopers en andere 
vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Door alle inspanningen 
is het mooie bedrag van € 1.211,48 bij elkaar gebracht. De opbrengst wordt 

gedeeld door sportvereniging KDO en 
dorpshuis de Golle.

In het bijzonder willen wij aandacht 
geven aan Hillie en Theunis Koot-
stra. Waar we afscheid van hebben 
genomen als medeoprichters van 
de rommelmarkt. Zij hebben jaren 
klaargestaan als vrijwilligers bij het 
klaar zetten en het verkopen van de 
ingebrachte goederen.

Namens de rommelmarkt commissie
Bettie Jongbloed
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W3 Fietsklassieker 2018

Onze eigen tweedaagse fietstocht langs de drie dorpen Wirdum beleeft dit 
jaar haar eerste lustrum. Dit jaar wordt de tocht georganiseerd van 14 - 15 
september. De fietsklassieker staat open voor alle sportieve belangstellenden.

Het belooft weer een prachtige tocht te worden die voert door het Friese, 
Groningse en Duitse landschap. De heenweg start vrijdagochtend 14 sep-
tember vanuit ons eigen Wirdum, is 125 km lang en voert eerst naar Wirdum 
Groningen waar we ontvangen worden voor de lunch. Via een speciaal ge-
huurde charterboot maken we vanuit Delfzijl de overtocht naar het Duitse 
Knock. We fietsen langs typische Duitse terpdorpen en eindigen in het Duitse 
Wirdum waar we in het lokale Gasthof dineren en overnachten. De terugweg 
is 135 km lang en voert over mooie en rustige wegen door Groningen en 
Drenthe. We sluiten de tocht zaterdag 15 september rond 18 uur feestelijk 
af in ons eigen Wirdum.

De bedoeling is om er een gezellige toertocht voor de sportieve recreant 
van te maken. We zullen in verschillende groepen gaan vertrekken die een 
fietstempo aanhouden dat goed bij de deelnemers past. Deelnemers moe-
ten over een goede uitrusting en goede conditie beschikken, maar het zal 

Avondvierdaagse

Er hebben zich alweer een groot aantal opgegeven voor de avondvierdaagse 
(van 29 mei t/m 1 juni). Echter zijn er nog wel vrijwilligers nodig, voor het 
veilig over steken van iedereen maar ook om versnaperingen uit te delen. 
Zonder deze vrijwilligers is het niet mogelijk om de avondvierdaagse door 
te laten gaan.

Dus zou je kunnen op één of meerdere avonden dan hoor ik dat graag, 
zodat de planning rondgemaakt kan worden en we weer een geweldige 
avondvierdaagse kunnen gaan beleven.

Opgave via: GJWassenaar@hotmail.com, graag voorkeurs avond(en) aan-
geven. Alvast hartelijk dank.

Mathilda Wassenaar-Smits



37

zeker geen racetocht met hoge snelheden worden. Belangstellenden voor 
deze tocht kunnen zich aanmelden en informatie inwinnen via de website: 
http://www.w3fietsklassieker.nl. Op dit moment hebben zich ongeveer 30 
personen aangemeld, maar er is zeker nog plaats voor meer deelnemers. 

Met de deelnemers gaan we vanaf half augustus op zondagochtend een 
aantal trainingsritten organiseren zodat we goed voorbereid aan de start 
verschijnen. 

De heenweg (125 km) voert via Boerakker (B), Wirdum Gn (C), boot over de 
Eems van Delfzijl naar Knock (D en E) naar Wirdum Dtsl (F)

De terugweg (130 km) voert via Emden (B, veerpont), Delfzijl (A), Steendam 
(B), Haren (C), Eastermar (D) naar Wirdum Friesland (E)



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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Gollelloop

Op vrijdagavond 8 juni om 19:30 uur vindt de Golleloop plaats. De 
afstanden zijn net als vorig jaar 11 km, 8 km, 4,5 km en 1 km voor de jeugd. 
De tijden worden opgenomen door SV Friesland. Maar het gaat natuurlijk 
niet om de tijd, het gaat om lekker een rondje lopen, langs Hekkemieden, 
het Loo en als je voor de 11 km gaat ook nog langs Techum. Want er is niets 
leukers dan op een mooie zomeravond een stukje lopen door de omgeving 
van Wirdum.

Zorg dus dat je er bij bent op vrijdag 8 juni. De jeugd mag gratis meedoen, 
ook als ze meer lopen dan het rondje van 1 km door het dorp, anderen 
betalen € 5,-.

Huib-Jan Imbens
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Maatschutjassen

De laatste partijen van het seizoen zijn gespeeld. Het was een seizoen met 
sterk wisselende deelname. We gaan er vanuit dat dat zich weer zal herstellen 
na een wel verdiende zomerpauze. 
Op 6 april konden we de balans opmaken, en bleek dat A.J. Terpstra de 
schutjaskampioen van het seizoen 2017 – 2018 was. Met felicitaties en 
applaus nam hij de wisselbeker in ontvangst.

De uitslagen:
16 maart

1e 2e 3e 
P. Laverman A. Boomsma J. Adema
W. Roorda Fr. Rodenhuis A.J. Terpstra. 

6 april
1e 2e 3e 
A.J. Terpstra J. Adema Joh. Duhoux
E. ten Hove E. Adema A. Boomsma

In september berichten we weer.

A. Boomsma 

Blije gezichten bij uitreiking cheques

Zaterdagmiddag 14 april ontvingen 37 clubs uit Leeuwarden e.o. een cheque 
uit de Rabobank Clubkas Campagne. Bij de Rabobankcaravan aan de Waag 
in Leeuwarden was het gezellig druk. De clubs hadden nog geen idee van de 
hoogte van de bijdrage en stonden in spanning af te wachten tot hun club 
werd genoemd. De club die de meeste stemmen heeft ontvangen, is Spe-
lend Sporten. In de top 10 staan verder De Zonnebloem Leeuwarden-West, 
St. Sinterklaas Intocht Leeuwarden, Jeugdcircus Saranti, Atletiekvereniging 
LIONITAS, Hartpatiëntensportvereniging HaSpo, Chauffeurs Vereniging 
Friesland, Brassband Wirdum, Leeuwarder Bachkoor en Present Leeuwarden.
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Maar liefst € 40.000,- uitgedeeld
Op vrijdag 13 april en zaterdag 14 april ging de Rabobank ‘on tour’ naar 
Sint Annaparochie, Harlingen, Franeker en Leeuwarden om alle cheques 
uit te reiken. Dit jaar hebben 3.198 leden 15.990 stemmen uitgebracht. 
Er is in totaal € 40.000,- uitgedeeld in het werkgebied van de bank en er 
zijn 202 clubs blij gemaakt! ‘Prachtig te zien dat een campagne als deze 
zo leeft in de regio’s waar wij actief zijn. Ook dit jaar spreken wij van een 
geslaagde campagne’, aldus Jelmer Algra, directievoorzitter van Rabobank 
Leeuwarden-Noordwest Friesland. 

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne
De Clubkas Campagne is bedoeld voor verenigingen en stichtingen om 
hun eigen clubkas te spekken. Het bedrag dat zij ontvangen hangt af van 
het aantal stemmen dat zij krijgen van alle leden van de bank. Deze krijgen 
jaarlijks een stemkaart en kunnen stemmen op hun favoriete clubs. De leden 
van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland hebben op deze manier 
inspraak op de verdeling van een deel van het sponsorgeld van de Rabobank. 
De uitslag van alle regio’s staat op www.rabobank.nl/lnwf.
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Collecte Hartstichting

Namens de Hartstichting wil ik alle collectanten en de inwoners van Wirdum 
bedanken voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. 
Tijdens deze collecteweek die werd gehouden van 8 tot en met 14 april 
hebben ze in totaal € 466,17 opgehaald.

Janny Weijer-Mud 

Kledingactie

De kledingactie was weer een groot succes, bedankt allemaal daarvoor.
Ook de vrijwilligers die met ons dit mogelijk hebben gemaakt. BEDANKT.

De diaconie PKN-gemeente Wirdum
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Bedankt

Ik wil iedereen bedanken voor het meeleven en de kaarten en bloemen, die 
ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekte en het verblijf in het ziekenhuis. Het 
heeft mij goed gedaan.

Roos Kuipers 

Noodoproep!!

Europa Kinderhulp Friesland zoekt 
vakantiegezinnen.
Bent u bereid om deze zomer een kind 
voor een korte periode in uw gezin op te 
nemen, meld u dan aan via het mailadres: 
friesland@europakinderhulp.nl

Waarom doe je het?
Het vakantiegezin is de spil in de activiteiten van Europa Kinderhulp. Dankzij 
de inzet van onze vakantieouders en hun gezinnen hebben al meer dan 
100.000 kinderen uit binnen- en buitenland van een fijne vakantie kunnen 
genieten. Deze lijn willen we natuurlijk doorzetten en daarom zijn we 
voortdurend op zoek naar geschikte vakantiegezinnen.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen gelukkiger zijn wanneer ze op 
vakantie gaan. Voor veel kinderen is dit geluk er echter niet. En daarom 
hebben wij u nodig! Gunt u een kind dat beetje liefde, aandacht, structuur 
en warmte? 

Een stralende lach op het gezicht van een kind en hen laten zien dat er 
kansen zijn voor de toekomst. Daarom doe je het!

Sieberen Kamstra
medewerker EKH-Friesland
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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/Swichum

Albert Kieft woont sinds 25 april 2017 op de Ja-
cob Algerasingel nummer 24. Hiervoor heeft hij 
ongeveer 10 jaar in Leeuwarden gewoond. Oor-
spronkelijk komt hij uit de buurt van Dedemsvaart.
Hij is in Wirdum komen wonen omdat hij uit Leeu-
warden weg wilde en een huis met een tuin zocht. 
Eigenlijk was hij op zoek naar een woning in Grou, 
maar het wonen in Wirdum bevalt gelukkig goed.
Albert was conciërge bij de Christelijke basisschool 
hier in Wirdum en is nu ongeveer een jaar met pensioen. Hij is nu aan het 
klussen bij zijn vier kinderen, die verspreid in het land wonen, en aan het 
tuinieren bij hemzelf, maar ook bij anderen. Verder doet hij af en toe vrij-
willigerswerk en restaureert hij ook nog meubels. Kortom, hij heeft het nu 
drukker dan toen hij nog werkte.

Klaes Zantema woont sinds half juli 2017 op nummer 26 van de Jacob Alge-
rasingel. Hiervoor heeft hij lange tijd in Boazum gewoond. Hij is in Wirdum 
komen wonen omdat hij een woning zocht en dit was het eerste huis dat 
beschikbaar was. Gelukkig bevalt het hem wel in Wirdum.
Klaes heeft altijd gewerkt als vrachtwagenchauffeur, maar is ongeveer 5 of 6 
jaar geleden hiervoor deels afgekeurd. Hij doet nu veel vrijwilligerswerk. Zo 
maakt hij onder andere het kaatsmuseum schoon in Franeker, is hij chauf-
feur bij uitjes voor het wijkcentrum in Nylan en is hij chauffeur van de Max 
Mobiel bij Erasmus.

Op de Jacob Algerasingel nummer 22 wonen Nel Martens en Paul van Zanten. 
Zij wonen hier inmiddels ongeveer een jaar. Hiervoor woonden ze in Stiens, 
maar oorspronkelijk komen ze uit Utrecht. Ze zijn hier komen wonen, omdat 
ze een groter huis zochten met een grotere tuin.
Paul heeft vroeger gevaren, zowel de binnenvaart als op de grote vaart 
en heeft verder nog allerhande werk gedaan. Tegenwoordig houdt hij van 
tuinieren, varen met zijn boot en familie bezoeken in onder andere Zeeland 
en Utrecht.
Nel heeft altijd voor de kinderen en het huishouden gezorgd. Ze heeft drie 
kinderen en inmiddels acht kleinkinderen. Nel vindt het leuk om spelletjes 
op de computer te doen en tv te kijken,

Ineke en Marjan
welkominWenS@gmail.com
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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 mei tot 1 juli

16-5  dorp Sûkerbôle aksje Brassband

17-5  dorp Sûkerbôle aksje Brassband

22-5 20.00 uur De Golle Jaarvergadering Nut en Nocht

26-5 20.00 uur Fikarij Pub kwis

27-5 13.00 uur Wytgaard 1e ledenpartij MENL

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

  5-6   9.00 uur De Golle UVV bootreis

  8-6 19.30 uur De Golle Golleloop

10-6 13.00 uur Wytgaard 2e ledenpartij MENL

17-6 13.00 uur Reduzum Kaatspartij MENL i.s.m. Reduzum

22-6 19.00 uur Wytgaard Pearkekeatsen vanaf 16 jaar

24-6 11.00 uur Wytgaard Midzomerpartij voor de jeugd
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

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

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

20-5 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  Pinksteren - mmv kindernevendienst

27-5 09.30 uur ds. P. Beintema, Leeuwarden

  3-6 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  koffiedrinken na de dienst

10-6 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema

17-6 10.00 uur da. W. de Boer-Romkema en pastoor Stiekema
  oecumenische openluchtdienst, met de rooms-
  katholieken in Wijtgaard – mmv de Brassband.
  Plaats: Plaats: Camstrastate – Werpsterdyk 11 Wirdum.
  Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar.
  Graag zelf stoel meenemen

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.





51

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

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


