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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
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Russysk
Spaansk
Sweedsk
Italjaansk
Tsjechysk

Slowaaksk
Nederlânsk
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Fan ‘e toer besjoen

Koop een geit!

Ze zijn best druk, die laatste weken van het jaar. Er moeten 
projecten worden afgerond, surprises geknutseld, gedichten 
geschreven, de laatste voorstellingen van het culturele jaar 
gekeken, plannen worden gemaakt voor de feestdagen en 
goede voornemens voor 2019 gesmeed.

Cabaretière Claudia de Breij heeft mij via haar boek “Neem een geit” de 
gouden stresstip aangereikt: Stress? Doe je geit de deur uit.

Het verhaal achter deze tip gaat als volgt. Er komt een Joodse man bij een 
rabbijn, en vraagt hem: “Wat moet ik doen? Ik heb het zo druk, een eigen 
zaak, vijf kinderen en een vrouw die zwanger is. Ik weet gewoon niet meer 
wat ik moet doen”.
De rabbijn antwoordt: “Weet je wat je moet doen? Neem een geit in huis.” 
De man: “Huh, een geit? Wat moet ik daar nu mee?”
Maar hij volgt zoals altijd trouw het advies van de rabbijn op en koopt een 
geit. In zijn huis wordt de chaos alleen maar groter. De geit vreet alles op, 
poept en plast overal. De man is radeloos, zijn onrust wordt alleen maar 
groter. Een week later gaat hij weer naar de rabbijn.
“Help! Sinds de geit is de chaos in huis niet meer te overzien. Wat moet ik 
doen?”
Het antwoord van de rabbijn is: “Doe je geit de deur uit”.
De man volgt ook nu weer het advies op, de geit gaat de deur uit en de 
situatie thuis is veel rustiger en de man kalmeert.

Moraal van het verhaal: ga bij 
stress of drukte eens op zoek 
naar ‘jouw geit’. Wat heb je op 
je genomen of beloofd waar je 
geen zin in hebt of niet waar 
kunt maken? Zoek de geit en 
doe hem de deur uit.

Even terug naar de drukke de-
cembermaand. Ik heb mijn geit 
niet kunnen vinden. Drukte op 
het werk? Hoort erbij. Binnen-



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

wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl
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kort lekker kerstvakantie. Sinterklaas? We knutselen en dichten lekker nog 
even door want ik ben dol op deze traditie. Minder cultuur? Zeker niet en 
dus pikte ik dat laatste festivalletje en concert in de stad nog even mee, 
haalden we Tryater naar onze woonkamer en keken we op de laatste avond 
van het culturele jaar naar de prachtig verlichte Oldehove. 

December? Heerlijk!
En misschien koop ik in januari die geit.

Alwien de Boer

Ik haw myn geit al fûn. Ik nim my gjin 
goede foarnimmens oan it begjin fan 
it jier. Der kin je faaks dochs net oan 
foldwaan. 

Voor in de agenda

Dorpsfeest 2019:    22, 23, 24 augustus

Naar aanleiding van de jaarvergadering hebben we als commissie 
specifiek de datum en afspraken van oudsher nogmaals bespro-
ken. De keuze voor de datum van 22, 23 en24 augustus is bepaald 
door o.a. beschikbaarheid exploitanten, beschikbaarheid commis-
sieleden en andere feesten in de omgeving.

Namens de Feestcommissie Wirdum/ Swichum
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Mededelingen Dorpsbelang

Algemeen
Dorpsbelang vergadert elke eerste maandagavond van de maand (buiten 
de vakanties om). Dat doen we in De Golle. Om 19.30 uur starten we met 
een inloop. Dan heeft een ieder die iets met ons wil bespreken de gelegen-
heid om dat in te brengen. Mocht het iets zijn waar de gemeente over 
gaat (bijvoorbeeld bestrating, groenbeheer, verlichting) dan kunt u ook via 
telefoonnummer 14058 of via de gemeentelijke website uw vraag bij de 
gemeente Leeuwarden onder de aandacht brengen.

Kerst
Iedereen hele mooie kerstdagen toegewenst. Het zijn altijd bijzondere dagen 
of je ze nu geniet vanuit geloofsovertuiging of vanwege de sfeer. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019
Traditiegetrouw organiseren we ieder jaar een nieuwjaarsbijeenkomst: Op 
zaterdagmiddag 5 januari in De Golle tussen 16 en 18 uur. Welkom allemaal!

Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst blikken we terug op afgelopen jaar én 
willen we een blik op 2019 werpen. Dit is het jaar waarin we een nieuwe 
dorpenvisie gaan maken. Een dorpenvisie is voor en door bewoners. Tijdens 
de nieuwjaarsbijeenkomst alvast een eerste kans om mee te denken. Dus 
neem alvast wat goed ideeën mee en wissel ze uit met elkaar!

Enquête over duurzame energie
De Tuorkefretter van november is met een enquête huis-aan-huis geleverd. 
Met dank aan alle bezorgers! 
De werkgroep heeft al behoorlijk wat formulieren opgehaald. Dat is mooi 
maar er kan nog meer bij want dan weten we nog beter waar het dorp naar 
toe wil. Mensen die nog een formulier willen inleveren, kunnen dat doen bij 
de SUPERRR. Daar staat een doos waar u het in kunt stoppen.
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Enquêteformulier - inleveren bij de Superrr. 
Uiterste inleverdatum: zaterdag 22 december 2018

 
Na die datum worden de gegevens verwerkt. Begin 2019 zal er dan meer 
bekend worden gemaakt over de uitslag en hoe verder. 

Nieuwe dorpsentree vanaf Swichum
Eind oktober is de nieuwe dorpsentree opgeleverd. Het is nu heel duidelijk 
dat binnen de bebouwde kom 30 km/u als snelheidsregime geldt. Bovendien, 
en dat zal misschien even wennen zijn, de fietsers maken nu ook deel uit 
van de rijweg. LET OP: fietsers vanaf Swichum komen van rechts de weg op 
en hebben dus VOORRANG!!

Speelweide bij de Pastorijsingel
De vergunning voor de natuurlijke oever met recreatieve functie is afgegeven. 
Weer een stapje gezet. Ervanuit gaande dat verder geen obstakels optreden, 
komen we steeds dichter bij uitvoering. 

Kunst in de openbare ruimte
Op 25 november was ik bij een lezing over kunst in de openbare ruimte in 
het Historisch Centrum Leeuwarden. Daar vertelde Lisa van Hijum van de 
gemeente Leeuwarden dat er een mooie website en app is voor kunstwer-
ken in de gemeente. Zie www.leeuwardeninbeelden.nl en je ontdekt extra 
informatie. Ook over kunstwerken bij ons in de buurt. 
  
Play Advisor
Wirdum heeft verschillende speeltuinen. De Gemeente Leeuwarden is be-
nieuwd naar de meningen over speelvoorzieningen in hun gemeente. Via de 
website https://playadvisor.co kun je je mening geven en dat is waardevolle 
informatie. Zoek op de website naar Wirdum en vul de korte vragenlijst in.

Namens dorpsbelang,
Johan Kruiger



10

foto’s út de Fryslân kalinder
sels yn gris-tinten sjogge jo de moaie loften boppe Wurdum en Swichum
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Kalinder

Yn ús doarpswinkel is/wie in kalinder te keap mei moaie foto’s út Fryslân. 
Snits mei de Wettertoer, Hylpen en in foto fan Goaiïngaryp mei de Snitsermar.
Mar der steane ek trije foto’s op oer ús omkriten; de tsjerke fan Swichum, in 
foto fan Wurdum fan Tsjaard ôf naam en ek de Spinnekoppen oan de Swette. 

Hjir wat mear oer; earder wiene it de spinnekoppen fan Barrahûs. De súdlike 
wie Kramersmole en oan de oare kant fan de sleat stie Hokwerda syn mûne, 
letter Hoogland.
Se hawwe om it jier 2000 hinne in oar plak krige, se steane no yn it lân fan 
Dairy Centre en dus hearre se by Goutum. Krekt as Barrahûs, dat hearde in 
jier ferlyn ek noch by Wurdum.

Tjitte Talsma

De Spinnekoppen yn it sintsje oan de Swette



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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Oer de grinzen

Omdat ondergetekende met meerdere inwoners van Wirdum, en vertegen-
woordigers van Dorpsbelang ook hebben vernomen dat binnen afzienbare 
tijd de gaskraan CQ gastoevoer verder afgeknepen zal worden, beraden we 
ons over de Dorpsenergie van Wirdum en Swichum. (U toch ook?)

Recentelijk was er symposium georganiseerd door Provincie en andere lokale 
overheden met de naam “Oer de grinzen.” Regnerus Zeinstra en onderte-
kende zijn namens “Duurzaam Wirdum/Swichum“ naar dit klimaatevent 
geweest, dat gehouden werd in de Harmonie in Leeuwarden.
Naast diverse provinciale pommeranten en vele burgemeesters en nog 398 
belangstellenden konden we ons laten informeren in de hal van de Harmo-
nie inzake klimaat en milieu, verantwoordelijk werken en denken en vooral 
te doen!
Aansluitend was er in de Aegonzaal een programma waar diverse instanties 
zoals waterschap, verantwoord boeren en ook een studie van “weg met de 
stenen uit de tuin“ zich presenteerden.
Middels een 3D tour werden we meegenomen in een film die liet zien wie 
geen droge voeten meer zou hebben als…

Dagvoorzitter Sofie van den Enk nam ons ook mee in een ontdekkingstocht 
door het Friese klimaat nu en later, met veranderende gevolgen! Als afslui-
ting konden we met droge voeten (dat wel) samen met de pommeranten 
en burgemeesters genieten van een verfrissing en een eenvoudige maaltijd.
Met veel informatie in ons hoofd zijn we op de fiets (het was immers een 
klimaatgebeuren) weer naar Wirdum afgezet, en waren we voor 22 uur 
weer thuis.

Karel Schaftenaar
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Wrafke (De nêsttiid)

Myn namme is Afke. Folút ‘Afke fan it Fryske Wetterlân’. 
Berne yn it Ljouwerter Aldlân op 1 april fan dit jier en 
dat is gjin grapke. Ik bin d’r ien fan seis; ik haw fiif bruorren. Harren nam-
men binne ek like Frysk as dy fan my. Wy binne lykwols net fan it Fryske ras 
mar Labradors fan it jachttype. Us mem wennet by Pyt & Emmy en dy. Sy 
hawwe al wol faker ris wat oan fokkerij dien, mar wy wiene ús mem har 
earste nêst. Mem is swart as de nacht, heit haw ik nea sjoen, mar hy moat 
in grutte blonde âldfaar wêze. Ien mei sterke genen want wy binne alle seis 
blond. Giel stiet op myn stambeam mar dat is gewoan net wier, ik bin eins 
foksbrún. Folle moaier! 

Ik haw in gouden tiid hân by Pyt en Emmy. De earste twa wike krigesto d’r 
net sa folle fan mei want wy leine allinne mar wat by ús mem oan it jaar te 
sobjen en fierders in protte sliepe fansels. En nei njoggen dagen geane dy 
de lûkjes iepen, mar dan sjochsto noch gjin poat foar d’eagen. Pas nei trije 
wike kinsto wat omskarrelje en krigesto ek ris wat oars as memmetate. Us 
mem wie ferskuorrend wiis mei ús en wy groeiden as koal. It alderlekkerst 
fûn ik sliepe op in grutte bult boppe op myn bruorren. Hearlik! Mar ik fûn it 
ek prachtich at de lytse faam oer de flier kaam om te boartsjen. Foaral doe’t 
wy wat letter mei moai waar ek yn ‘e tún omslaan mochten. En baas Pyt? 
Och, hy hat wol wat de namme fan in gnoarrepôt, mar hy wie sa grutsk op 
ús! Hy hat geweldich op ús past. It wie altiten sûkerskjin en wy krigen net 
allinnich fan dat lytsehûnefretten. Faaks hie Pyt guozzefleis of sokssawat; 
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dan slikken wy inoar de bek ôf! Mar hy jage ús sa no en dan wol de skrik 
oan. Fansels wiene wy dêr gau klear mei. No ja, allinne myn bruorke Epke 
hat ienris in healoere fan’t hynder west doe’t Pyt mei dat grutte lawaaiding 
stie te gûcheljen en te blazen, mar fierders stiene wy syn fiten. Tsjin de besite 
sei er dan dat er al drok oan it ‘sosjalisearjen’ wie. Ja hear...

Dy nêsttiid fljocht om. Doe’t wy seis wike wiene kaam de karmaster fan it 
Hûneferbûn. Dy besjocht dy en jout dy in grouwe spuit yn ‘e nekke. Dan 
wurdsto in nûmer yn it grutte stambeamboek. In pear dagen letter krigen 
wy allegearre nochris in spuit fan myn nije baas. It sil wol goed foar ús wêze, 
mar om my hie dat net hoegd. Dernei hawwe wy noch in goed wike wak-
ker wille mei elkoar hân en mei Pinkster waard de iene nei de oare fan ús 
ophelle. Myn bruorren waard suver om tsierd, mar ik wie al fersein oan de 
frou fan de bistedokter. Har werkenbere stimme hie’k op 1 april al heard, 
doe moat se op kreambesite west wêze. Pyt hat har goedkard, oars hie hy 
my sels holden, sei er. En de bistedokter? Dy hat suver neat oan ús fertsjinne 
om’t wy út in sûn laach komme. Ik haw him dus allinne mar jild koste. Hy 
tinkt nammers dat er myn tinzen ferwurdzje kin. Hawar, ik lit him mar yn 
dy waan. Ik bin lykwols bang dat der mear ‘wrafkes’ folgje sille op www.
bistedokter.nl...

Menno J. Wiersma,
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou

Hendrik Kielstra Nederlands kampioen karting

19-11-2018 Eindhoven
Als 6-jarige begonnen met een handtekening van Nyck de Vries op zijn 
kartdiploma en het startnummer 33 van Max Verstapen heeft de 11-jarige 
Hendrik Kielstra hetzelfde bereikt als deze twee heren, namelijk “Nederlands 
kampioen” karting worden.

Afgelopen weekend was de laatste wedstrijd van het officiële Nederlandse 
kampioenschap karting op Kartcircuit de Landsard (Eindhoven) In alle klassen 
moest er nog gestreden worden om het kampioenschap, er was dus nog 
van alles mogelijk. Hendrik was uiteindelijk de beste in zijn klasse en met 8 
punten voorsprong wist hij het kampioenschap veilig te stellen. 
Zaterdag zat Hendrik er tijdens de vrije trainingen goed bij, na enkele aan-
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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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passingen wist hij een goede tijd neer te zetten waar hij en zijn begeleider 
Guus Borg tevreden mee waren.
Zondagmorgen bij de vrije training is er bewust gekozen om een paar 
rondjes te rijden, om de nieuwe banden een beetje op te ruwen om er in 
de kwalificatie een goed rondje mee te kunnen rijden.
Helaas ging de kwalificatie anders dan gepland. De planning was, om Hen-
drik de baan op te sturen als het wat rustiger was. De concurrentie dacht 
helaas hetzelfde en bleef ook lang wachten, gevolg: veel verkeer en geen 
echt goede tijd neer kunnen zetten. Het werd uiteindelijk een 5de tijd, wat 
natuurlijk ook niet slecht was.

Foto: KartPhoto.com

Race 1 was een zwaarbevochten wedstrijd, en Hendrik is tot tweemaal toe 
naast de baan terecht gekomen. Hij heeft hier een plek verloren en is zesde 
geworden. In race 2 kwam Hendrik langzaam op stoom, eenmaal op gang 
wist hij drie plekken te winnen en is derde geworden. Tevens zette hij het 
baanrecord weer wat scherper, die nu op zijn naam staat. Race 3 was een 
kwestie van uitrijden en dan was het kampioenschap binnen. Hendrik had 
een goede start maar kon de nummers 1 en 2 niet houden. Na een paar 
kleine gevechtjes met de nummer 4 en 5 vond hij het welletjes en heeft ze 
laten gaan om op safe te rijden. Dit was een verstandige keus, en passeerde 
de finish als kersverse kampioen.
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Notulen van de jaarvergadering van 16 november

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Vanuit de commissie is aangegeven dat de jaarvergadering eerder 
ingepland wordt. 

Er is een nieuwe opslag gemaakt voor de materialen van de feestcom-
missie op het WWS-terrein. Hierdoor zijn alle materialen tijdens het 
dorpsfeest direct voor handen.

3. Notulen jaarvergadering 2017
Geen op- of aanmerkingen 

4. Financieel verslag 2017/2018
Uit het financiële overzicht blijkt dat we dit jaar met een positief saldo 
hebben afgesloten. Dit komt omdat we als commissie scherp gekeken 
hebben naar onze uitgaven. Grote meevaller is de opslagcontainers 
welke we via feestcommissie Grou hebben kunnen aanschaffen.
Daarnaast is er geïnvesteerd in nieuwe kleding omdat we door de 
handhaving aangesproken zijn op onze zichtbaarheid. 
Door het positief verloop willen we voor komend jaar daarom ook kijken 
naar de mogelijkheid om de entreeprijzen te verlagen. 

Er zijn geen onregelmatigheden gekomen uit de kascontrole.

5. Benoeming (reserve) kascommissieleden
Volgend jaar bestaat de kascommissie uit: Anneke Ypma en Hennie 
Boomsma

6. Evaluatie dorpsfeest 2018
Opmerkingen vanuit de zaal:
−	 De toevoeging van de donderdag avond is als positief ervaren met 

een grote opkomst en met de pubquiz een leuke invulling. 
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−	 De opening op de vrijdagochtend viel wat tegen, het feest moet 
echt geopend worden. Met bijvoorbeeld muziek of een andere 
activiteit als vervanger voor de ballonnen.

−	 Misschien een andere viskar en/of patatkraam. 
−	 De patatkraam is dit jaar niet goed bevallen, de medewerkers waren 

niet echt vrolijk en enthousiast en het duurde erg lang. Optie is 
misschien een leuke foodtruck voor de zaterdag of iets anders

−	 Wat betreft het serveren van eten in de tent wordt er aangegeven 
dat mensen zelf wel eten kunnen halen.

−	 Nieuwe programma van het Matinee in een keer doorzetten en 
feestmuziek is goed bevallen. 

−	 Aangegeven wordt dat met name het volleyballen niet goed 
geregeld was. 

7. Dorpsfeest 2019
Wij geven als commissie aan dat het dorpsfeest 2019 gehouden wordt 
op 22, 23 en 24 augustus.
De bezoekers geven aan dat het 29, 30 en 31 augustus moet zijn.
Tijdens de jaarvergadering is besproken wat de officiële afspraken zijn 
van de datum bepaling.

Als optie voor de entree wordt een passe-partout voor alle avonden in-
clusief matinee voorgedragen. En dan wel entree vragen tijdens matinee 
voor mensen die geen passe-partout hebben. We zullen als commissie 
kijken naar de precieze invulling.

Naar aanleiding van de aangedragen ideeën van afgelopen jaar is ge-
kozen voor het thema: De Sixties.

Volgens mensen uit het publiek is het jaar 2019 een jubileum jaar en 
bestaat het dorpsfeest 55 jaar. We gaan kijken hoe we hier een mooie 
invulling aan kunnen gaan geven. 

Als advies wordt gegevens dat de prijsuitreiking van het verkleed ma-
tinee en zeskamp ook weer tijdens het matinee hoort.

Naar aanleiding van de opmerkingen hebben we dit als commissie 
nadien nogmaals specifiek besproken. De keuze voor de datum van 
22, 23, 24 augustus is bepaald door o.a. beschikbaarheid exploi-
tanten, beschikbaarheid commissieleden en andere feesten in de 
omgeving en de datum blijft staan.



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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8. Bestuurs/ledenwisselingen:
a. Uit de FC: Wietse Reidinga, Tineke Groenewoud, Andries v/d Veen, 

Sanne v/d Galien en Pieter Riemersma
Allen namens de commissie dank voor jullie bijdrage.

b. In de FC: Henriëtte Scheepsma, Ruurd Visser en Tryntsje Yntema
Nieuwe leden van harte welkom!

Doordat de commissie afgelopen jaren steeds kleiner geworden is, zijn 
we steeds meer afhankelijk van hulp van buiten de commissie. Graag 
horen we wie willen helpen met hand en spandiensten, bijv. de spel-
letjes begeleiden, opbouwen tent, bouwen zeskamp. 

Het zoeken naar nieuwe leden gaat het hele jaar door.

Als tip wordt gegeven als het dorpsfeest niet tijdens de schoolvakantie 
valt de scholen meer te betrekken met de spelletjes van de kinderen. 

9. Rondvraag en sluiting
Voor de oudere jeugd misschien de prijzen veranderen bijv. van een 
action bon naar zweef muntjes. (feest gerelateerd)

“Camouflage” aankleding van de opslag containers is goed bevallen 
door de omwonenden.

Er wordt aangegeven dat de datum van het dorpsfeest wel op tijd in 
de Tuorkefretter moet komen.

Andries bedankt Auke namens de feestcommissie voor het mooie zeil-
tochtje met de boot. 

10. Borreltje drinken
Met als toevoeging uit de zaal dat we als commissie met een klein
Ploegje toch weer een geslaagd feest hebben neergezet. 

De Feestcommissie Wirdum/Swichum
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Puzzel         
    
U weet wellicht dat dit al de 50-ste jaargang van 
de Tuorkefretter is (kunt u lezen op pagina 3), 
maar weet u ook dat ik nu al 15 jaar de lay-out 
verzorg?
En met 10 nummers in het jaar, is dit het 150-
ste nummer waar ik mijn medewerking aan mag 
verlenen.

Speciaal voor dit nummer heb ik deze woordzoe-
ker gemaakt. Veel puzzelplezier.

Hendrik

Zoek in het diagram onderstaande woorden. De woorden kronkelen door 
het diagram. Elk volgend woord begint naast de laatste letter van het vorige 
woord. Begin bij het reeds doorgestreepte woord en eindig met de laatste 
letter in de cirkel.        
De overgebleven letters vormen van boven naar onderen gelezen de oplos-
sing.          
   
ABONNEMENTEN DORPSNIEUWTJES PUZZEL
ADVERTENTIE ENTHOUSIASTME REDACTIEVERGADERING
AGENDA FAN E TOER BESJOEN SERVICEPAGINA
BEZORGERS JAARGANGEN TAALFOUTEN
COMMUNICATIE KOSTEN TUORKEPOST
CORRIGEREN MAANDELIJKS TYPEWERK
DEADLINE MEDEDELINGEN VERHUIZINGEN
DORPSBELANG MELLEMOL VRIJWILLIGERSWERK
DORPSBLAD MOPPENTROMMEL 



23

Jubileum puzzel
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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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Moppentrommel 

Twee oenen lopen over straat. Zegt de een tegen de ander: “Hé! Volgens 
mij heb je een gat in je hoofd!” “Hoe kom je daar nou bij?”, reageert de 
ander verbaast. “Nou”, zegt de eerste weer. “je hebt zaagsel op je schouder 
liggen.”

Er staat een koe te springen in de wei. De andere 
koeien vragen wat ze aan het doen is. 
Waarop de koe antwoord: “Ik ben morgen jarig en 
daarom ben ik vast de slagroom al aan het opklop-
pen!”

Hoe noemen ze ruitenwissers in belgië?

Er waren eens twee kamelen. Een moeder en een kind. Vraagt het kind ka-
meel aan de moeder: “Waarom hebben wij zulke grote voeten?”
Zegt de moeder: “Nou dan kunnen wij goed in het zand lopen in de woestijn.”
Even later vraagt het kind: “Waarom hebben wij zulke grote wimpers?”
Zegt de moeder: “Nou dat is om al het zand van de woestijn uit onze ogen 
te houden.”
Even later vraagt het kind weer iets: “Waarom heb-
ben wij zulke grote bulten?” Zegt de moeder: “Nou 
daar zit al ons eten en drinken in voor als we lang in 
de woestijn lopen.”
“Zeg mam... als dat allemaal voor de woestijn 
geldt..... WAT STAAN WIJ DAN IN DE DIERENTUIN 
TE DOEN???”

Een kip en een hond lopen samen over het erf.
De kip zegt: “Ik kan nog een kwartier lopen als mijn hoofd er af is!” Zegt de 
hond: “Wat boeit mij dat nou, ik word toch niet geslacht!”

Merijn, Hidde en Noor

Antwoord: Een regen-van-je-ruit-weghaal-heen-en-weer-stangetje
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31 DECEMBER 2018

EEN KNALLEND GOED UITEINDE !
KOM GEZELLIG LANGS 
EN BELEEF HET MEE ! 

VANAF
11:00 UUR BIJ
SIETSE JORNA
WIRDUM

MUZIEK
BIER

GLUHWEIN
SNACKS

VANAF
16:00 UUR
OPTREDEN

ROEL EN 
MARTY
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Carbidschieten Wurdum 2018
Het is bijna weer zover!

De tijd is aangekomen dat de carbidbussen weer van stal komen en de 
voorbereidingen in volle gang zijn! Onze Carbidploeg zal rond 11 uur start-
en met de eerste knallen, de mensen van de catering staan dan al klaar 
voor de diverse versnaperingen.

Vanaf 16 uur zullen de muzikale klanken weer te horen zijn van het plaat-
selijke zangduo Roel en Marty! Onder het genot van een hapje, drankje en 
gezellige muziek hopen we er weer een prachtige dag van te maken.

Carbidploeg Wurdum hoopt jullie weer te verwelkomen in de feesttent op 
het terrein van Sietse Jorna Vof, maandag 31 december 2018.

Met vriendelijke groeten,
Carbidploeg Wurdum

Vraag jij je ook wel eens af…

Hoe zet men de bordjes  “niet op het gras lopen” op het gazon?
Waar was de persoon mee bezig, toen hij ontdekte dat je melk uit een koe 
kon halen?
Als Amerikanen rijst gooien bij een bruiloft, gooien Aziaten dan hotdogs?
Als konijnenpootjes geluk brengen, wat is er dan met dat konijn gebeurt?
Hebben ze bij Pickwick ook wel eens koffiepauze?
Hoe zorgt men ervoor dat herten juist bij die verkeersborden oversteken?
Waarom krimpen schapen niet als ze na een regenbui weer opdrogen?
Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan?
Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd?
Als maïsolie van maïs wordt gemaakt, hoe zit het dan met babyolie?
Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken?
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Oanfang 17.30 uur. Yntree € 10,-.
Oanmelde: 
www.kerkjevanswichum.nl 
of 06-37383408 (Jan) 
of 06-54345000 (Sietske).

Tsjerke iepen 

17.00
Nicolaes tsjerke    |    Ayttadyk 3    |    9087 CD Swichum

Frederike Kleefstra , Marijke Rodenburg, 
Klaas de Vries, Klaas de Jong en Jan van Erp 

sjonge, fertelle en spylje it krystferhaal
Yn ‘e pauze stiet der in hapje-buffet klear. 
Besykers nimme dit sels mei. Sjoch website.

21 desimber 2018  

Frederike Kleefstra , Marijke Rodenburg, Frederike Kleefstra , Marijke Rodenburg, 
Klaas de Vries, Klaas de Jong en Jan van Erp Klaas de Vries, Klaas de Jong en Jan van Erp 

sjonge, fertelle en spylje it krystferhaalsjonge, fertelle en spylje it krystferhaal
Yn ‘e pauze stiet der in hapje-buffet klear. Yn ‘e pauze stiet der in hapje-buffet klear. 
Besykers nimme dit sels mei. Sjoch website.Besykers nimme dit sels mei. Sjoch website.
Yn ‘e pauze stiet der in hapje-buffet klear. Yn ‘e pauze stiet der in hapje-buffet klear. Yn ‘e pauze stiet der in hapje-buffet klear. Yn ‘e pauze stiet der in hapje-buffet klear. Yn ‘e pauze stiet der in hapje-buffet klear. Yn ‘e pauze stiet der in hapje-buffet klear. 

 Krystreizgers 
nei Swichum

Poster_12_2018_KERST.indd   1 12-11-18   15:17
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Nijs fan de Nikolaestsjerke

Er staan weer diverse activiteiten gepland in de Nikolaestsjerke in Swichum:

∗	 13 december: Familielijnen opschonen. Een interactieve lezing van 
Rob Heiligers en Aafke Douma. Deelnamekosten € 10,-. Aanvang 20 
uur, kerk open om 19.30 uur.

∗	 16 december: De Kerststerren. De Kerststerren treden weer op, ook 
deze keer met een keur van kerstliedjes uit alle landen en alle tijden. 
Sfeervolle muziek om naar te luisteren in de donkere dagen voor kerst. 
De Kerststerren zingen voor het goede doel: daarom vrij entree en na 
afloop een collecte. Aanbevolen!

∗	 21 december: De Krystreizgers met een programma vol fijne kerst-
gerelateerde luisterliedjes. Wie zijn die vier, even voorstellen: Frederike 
Kleefstra (zang), Marijke Rodenburg (zang), Klaas de Vries (zang) en 
Jan van Erp (zang en piano). Allen helemaal gek van muziek, ze kunnen 
er niet zonder. Er is heel veel mooie muziek op de wereld, zeker met 
kerst. Moeilijk om te kiezen? Krystreizgers trakteert je in de stressvolle 
tijd voor kerst op een warm gevoel, prachtige klanken en ja, vast ook 
weer stof om over na te denken. Welkom!
Inloop vanaf 17 uur, koffie en Glühwein staan dan klaar. Entree € 10,-.
Om 18.15 is er pauze met een hapjesbuffet, wat door iedere bezoeker 
wordt gevuld, dus we willen graag dat iedereen iets meeneemt.

Tips:
Een salade, gevulde wraps, kleine hapjes (tapas), bladerdeeghapjes, 
hartige taart, enz.
Voor stokbroden en smeersels wordt gezorgd. Wees creatief! En let 
op: er is geen oven!
Na afloop neemt iedereen zijn of haar overgebleven spullen weer mee, 
zodat er niets overblijft. Meer informatie: www.kerkjevanswichum.nl / 
06-54345000 (Sietske) / 06-37383408 (Jan).

∗	 Alvast noteren: 20 januari Popkoor Wergea, 15 uur.

Graag tot kijk in Swichum,
Jan en Sietske Smidstra
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Jeugdsoos organiseert kerstgala

Eerste kerstdag organiseert de Soos Wurdum het jaarlijks terugkomend 
fenomeen: KERSTGALA! Na de hele dag verplichtingen bij de familie, lekker 
los op de foute kersthits!
Deuren zijn geopend om 21 uur. Tussen 22 en 23 uur geldt HAPPY HOUR… 
oftewel: tien bier halen, zes betalen.

Voor diegenen die zich geroepen voelen om zich in een pak of jurk te hi-
jsen, is er een leuk presentje aanwezig!

Oant 25 december.

Kerstnacht 2018

Deze maand is het hele dorp weer in de kerststemming met overal versiering 
en verlichting.
Maandagavond 24 december worden jullie uitgenodigd om het Kerstfeest 
met z’n allen te vieren. 
De Kerstnachtdienst in de St Martinuskerk begint om half tien ‘s avonds. 
Door een groep vrijwilligers is gewerkt aan een mooie dienst, toneel en 
gezellige kerstliederen zingen met elkaar.
Een aantal dagen ervoor wordt de kerststal weer ingericht met een ezel en 
schapen wat vooral door kinderen gewaardeerd wordt.
Na afloop van de kerkdienst is iedereen weer uitgenodigd voor een glaasje 
glühwein of chocolademelk en kerstbrood bij de kerststal. Ook Jozef, Maria 
en hun kindje zijn er.

Naast de collecte voor de onkosten zamelen we geld in voor ouderen in 
Moldavië. Dit is één van de armste landen van Oost-Europa, het ligt tussen 
Roemenië en de Oekraïne. In het bergdorp Rogojeni trekken de jongeren 
weg. De actie “Max maakt mogelijk” tracht iedere maand bij de allerarmsten 
een voedselpakket te bezorgen.

Tot ziens in de kerstnachtdienst,
Tjitte Talsma
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www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Voedselbank

Tip voor de maand december:

  IETS LEKKERS

De mand staat de gehele maand bij de Superrr.

Kerstbroodmaaltijd

De Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Wirdum e.o. nodigt 
alle ouderen uit voor de gezellige 
Kerstbroodmaaltijd op maandag 17 
december in de Fikarij, Hof 2 te Wirdum. 
Wij verwelkomen u vanaf 16 uur.

Voor de Kerstbroodmaaltijd kunt u zich 
voor 10 december bij onderstaande 
personen telefonisch aanmelden.

Jannie Lindeman 058 2552856
Tjitske Cnossen  058 2551765
Nieske Span  06 53982142

Bij uw aanmelding graag doorgeven of u 
opgehaald wilt worden.
Wij rekenen op uw komst.

Diaconie Protestante Gemeente Wirdum e.o.
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23 november solistenavond

We hadden een prachtige solistenavond. De prijzen waren voor Meindert 
Reitsma, Marit van der Velde en Eline IJpma. Naast een beker wonnen zij 
ook een gratis deelname aan het solistenconcours van de SML. 

Intocht Sint

Zo, het zit er weer op, het Sinterklaasfeest was TOP!
Ook dit jaar hebben we weer kunnen genieten van de Sint en zijn pieten.
Hier kunnen we weer een jaartje op teren, en de goochelaar ja daar kon je 
nog wat van leren.
Dit alles kon dankzij al uw donaties, er was zelfs iets over voor traktaties.
Daarom namens de Sint en zijn Pieten een bedankje en een groet, dan komt 
het volgend jaar ook weer goed!

De Sinterklaascommissie 
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12 januari nieuwjaarsconcert 

Thema: A BRAND NEY YEAR!
M.m.v.: popkoor ‘Sawat suver’ 
20 uur in de Golle
Entree: € 5,-; donateurs: € 4,-

Houdt de datum alvast vrij in de nieuwe agenda!

Oliebollenactie

Dit jaar een dag eerder dan u van ons bent gewend. Dit omdat 30 december 
op een zondag valt.
Het is fijn dat we merken dat ieder jaar mensen juist weer kiezen voor onze 
heerlijke oliebollen. Natuurlijk staan wij ook dit jaar weer voor u klaar!
Zaterdag 29 december komen we langs vanaf 9.30 uur.

Wij wensen u een fijne oudejaarsavond en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Bij voorbaat dank voor uw steun aan onze vereniging!

Namens het bestuur van Brassband Wirdum,
Diana IJpma
info@brassbandwirdum.nl



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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Kerstplons op 23 december in Wirdum

Evenals vorige jaren gaan we ook dit jaar een frisse plons in de Wirdumer-
vaart organiseren. Géén Nieuwjaarsplons deze keer, maar een KERSTplons 
waarmee we de kerstvakantie willen inluiden. Zo’n frisse plons is niet alleen 
erg leuk om met meer mensen te beleven, maar geeft ook een echte kick en 
energie boost. Vorig jaar was een zeer geslaagd evenement, mede dankzij 
de fraaie in- en uitloop installatie met rode loper. De Kerstplons vindt ook dit 
jaar weer plaats in de Wirdumervaart, vlak naast de fiets/voetgangersbrug 
aan de Pastorijsingel. We bouwen een mooie in- en uitloop zodat we op 
veilige en rustige wijze de vaart in kunnen glijden.

Maatschutjassen

In november waren er twee schutjasvonden, met diverse spannende partijen.
Geen van de deelnemers wist drie partijen te winnen. De uitslagen:

9 november
1e 2e 3e 
A Bouma P. Laverman Joh. Duhoux
S. Kuperus B. de Ruiter W. Brouwer
(2 gew. +16)  (2 gew. +6)  (2 gew. +5). 

30 november
1e 2e 3e 
A. Postmus G. Kielstra Joh. Duhoux
B. de Ruiter A. Boomsma S. Kuperus
(2 gew. +6)  (2 gew. + 6) (2 gew. +0)

De volgende schutjasavonden zijn gepland op: 21 december en in 2019, 18 
januari, 6 februari, 1 en 22 maart en 12 april.
Opgave bij A. Boomsma (tel. 2551316)
                 of B. Duhoux (tel. 2551513).
We starten om 19.30 uur.

A. Boomsma
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Informatie? 

Jaap de Boer tel. 06 41071918, mail jaapalina@outlook.com
Ralph Ferwerda tel. 06 15319839, mail ralph.ferwerda@gmail.com

Zondag 23 december om 14.00 uur
 bij het bruggetje aan de Pastorijsingel

KERSTSPLONS

Meedoen is op eigen risico.
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De plons gaat begeleid worden door Evert Hettema, de Friese Iceman, die 
voor de juiste motivatie en warming-up zal zorgen. Voor alle toeschouwers 
en deelnemers gaan we het evenement opluisteren met muziek, snert, 
glühwein en andere lekkere zaken. De opbrengsten van de verkoop van 
soep en drankjes gaan naar de aanleg van het strandje in Wirdum. We zijn 
al ver met de voorbereidingen hiervoor en komend voorjaar kunnen we de 
badlakens uitspreiden op ons eigen Wirdumer strand!

Deelname aan de Kerstplons is gratis en we zorgen voor een passende ruimte 
in de buurt waar je je om kan kleden. Zie je zelf deze koud-water-ervaring 
niet zitten? Geen probleem, maar kom vooral langs om als toeschouwer te 
genieten van het spektakel. Een mooie gelegenheid ook om met dorpsge-
noten de kerstvakantie in te luiden. Reden te meer dus om langs te komen 
of mee te doen!

Wanneer: Zondag 23 december
Startschot om 14 uur (plonzers gereed staan vanaf 13:45  

  uur)
Waar:  Pastorijsingel, bij de fiets/voetgangersbrug

Meedoen is leuk, maar wel op eigen risico

Ralph Ferwerda
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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Verhuizingen in Wirdum en Swichum

Sharon en Aron wonen sinds eind januari op It Blauleech 
34, samen met Prinses de hond en vele vele guppy’s. Hier-
voor woonden ze in Leeuwarden, maar waren op zoek 
naar een huis met meer ruimte en een tuin en ook de 
rust en de ruimte van een dorp, wat ze dus hier vonden. 
Oorspronkelijk komt Aron uit Mijdrecht en Sharon uit Goutum.
Aron werkt in de voedselindustrie bij Yme Kuipers die bakkerij grondstoffen 
verkoopt. Sharon is afgestudeerd secretaresse, maar is momenteel bezig om 
een boek te schrijven. Naast boeken schrijven vindt Sharon het leuk om te 
gamen, pokemon en te lezen. Aron houdt van LARP (Live Action Role Play-
ing) en ook van gamen en pokemon. Samen zijn ze gek op Prinses de hond, 
die een echte knuffelhond is.
Zoals gezegd, hebben Sharon en Aron veel guppy’s en mocht iemand nog 
een guppy willen, dan kunnen deze bij hun worden opgehaald.

Auke, Jeannine en hun 3-jarige dochter Vera wonen sinds half augustus in 
Wirdum op de Jacob Algerasingel 1c. Ze woonden hiervoor in Leeuwarden 
en waren op zoek naar een mooie woning in een dorp nabij Leeuwarden. 
Eerst hebben ze nog gekeken naar een kavel met een nieuwbouwhuis, maar 
dit ging niet naar wens en vonden ze dit huis leuker en mooier. Jeannine 
geeft les op een basisschool in Leeuwarden en Auke is auditor in de bouw-
wereld. Samen vinden ze het leuk om te lezen, te reizen en bordspellen te 
doen. Daarnaast fotografeert Jeannine graag en vindt het ook leuk om hier 
mooie boeken van te maken. In hun huis hangen ook de nodige mooie foto’s.

Marjan en Ineke 
welkominWenS@gmail.nl

Tige tank

Alle kaarten, telefoantsjes, waarme wurden en de geweldige belangstelling 
dy wy mochten ûntfange tidens de sykte, nei it ferstjerren en by de útfeart 
fan myn freon, ús heit en pake Sjoerd Boonstra hawwe ús hiel goed dien. 
Tige tank hjir foar.

Jikke Visser
Fam. Boonstra
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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 december tot 1 februari 2019

15-12 12.00 uur  Rondbrengen snert WWS

16-12  Nikolaestsjerke Koffieconcert “De Kerststerren”

17-12 16.00 uur Fikarij Kerstbroodmaaltijd

20-12 17.30 uur Start: Fikarij Krystkuier

21-12 17.00 uur Nikolaestsjerke De Krystreizgers

21-12 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

23-12 13.45 uur Pastorijsingel Kerstplons

24-12 21.30 uur St. Martinuskerk Kerstnachtdienst

25-12 21.00 uur Jeugdsoos Kerstgala

29-12  dorp Oliebollenactie Brassband

31-12 11.00 uur Sietse Jorna Carbidschieten

31-12 16.00 uur Sietse Jorna Optreden zangduo Roel en 
    Marty 

05-01 16.00 uur De Golle Nieuwjaarsbijeenkomst van
    Dorpsbelang

10-01 14.00 uur Fikarij Nifelmiddei UVV/PKN 

12-01 20.00 uur De Golle Nieuwjaarsconcert Brassband

18-01 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

20-01 15.00 uur Nikolaestsjerke Popkoor Wergea
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

16-12 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   3e zondag van de advent

23-12 09.30 uur da. Y. Slik, Balk
   4e zondag van de advent

24-12 21.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   Kerstnachtdienst
 
25-12 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   Kerstmorgen, m.m.v. de Brassband
   (er is kindernevendienst)

  17.00 uur Kerstfeest zondagsschool

30-12 09.30 uur ds. B. Bloemink, Beetgum

31-12 19.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   Avonddienst Oudjaar (herdenking overledenen)

  6-01 09.30 uur ds. H.J. de Groot, Burgum
   Koffiedrinken na de dienst

13-01 10.00 uur da. W. de Boer-Romkema
   Gezinsdienst - thema: “de stilte spreekt”

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



Voor een afscheid met 
liefde en respect

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

Iepie Lindeboom-Hospes
útfea� begelieder

Voor al uw timmer- 

en onderhoudswerk

in huis en er buiten.

mobiel 06 414 630 30

Swichumerdyk 9
9088 AP  Wirdum

info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard

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

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

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

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

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

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

Apotheek Buitenhove:

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

17.00 uur voor het afleveren van medicatie.

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

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

Bezorgregeling:
•	 Bent u moeilijk ter been of ziek en alleenstaand 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

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 Henk Grendel, 
tel. 06-14558475 en e-mailadres: dorpshuis.degolle@gmail.com
Bijzondere activiteiten die u wilt plannen wel vooraf vaststellen in overleg 
met het Agendabureau van Wirdum/Swichum (Baukje Dol, tel.: 2551724)



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


