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Hotel-Eetcafe
Duhoux sinds 1916

Voor de komende periode zijn wij per direct op zoek naar 

gemotiveerde gasten! Vinden jullie het niet erg om bij ons 

te genieten van een heerlijke diner met een glaasje wijn?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
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(31) 058-255 15 13 | info@hotel-duhoux.nl | www.hotel-duhoux.nl
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Woensdag 23 januari lag er zowaar enkele 
centimeter sneeuw in Wirdum. Maar de lo-
kale sneeuwploeg was meteen actief.
Foto Karel Schaftenaar
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Till. (058) 255 19 13
Faks (0)84 7443250
E-mail info@ljocht.nl
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Fan ‘e toer besjoen

“Dus mem, eigenlijk zijn jullie een soort burgemeesters?”

Dit is een best grappige samenvatting van wat Dorpsbelang 
doet, vind ik. Het is leuk en interessant om als bestuurslid van 
Dorpsbelang mee te kunnen denken over de leefbaarheid van 
Wirdum en Swichum. Vooral nu er een nieuwe dorpenvisie 
wordt ontwikkeld.

De huidige dorpenvisie loopt tot 
2020. Tijd dus om na te denken 
over de nieuwe rode draad voor de 
komende jaren. Bezoekers van de 
nieuwjaarsbijeenkomst hadden de 
mogelijkheid om alvast wat eerste 
ideeën op papier te zetten. En in 
deze Tuorkefretter lees je de uitno-
diging om mee te denken over de 
dorpenvisie. 

Grijp deze kans zodat we ons met 
z’n allen burgemeester voelen van 
onze eigen dorpen. 

En mocht je nu verdergaande am-
bities hebben om burgemeester te 
worden. Een echte met een ambts-
ketting. In Leeuwarden is nog een 
vacature.  ;-)

Alwien de Boer

Nee, burgemeester is niks voor mij; 
die ketting is veel te zwaar. Maar 
ik zou wel wethouder willen zijn 
met graaf- en grondwerk in mijn 
portefeuille.
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Mededelingen Dorpsbelang

Welkom 
Elke eerste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Heb 
je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 
19.30 en 20 uur.

Voor agenda en ter informatie
•	 3 april – 19.30 uur in De Golle - Algemene ledenvergadering 

Dorpsbelang Wurdum-Swichum (samen met jaarvergadering De 
Golle). Tijdens deze avond wordt ook het opstellen van de NIEUWE 
DORPENVISIE besproken (verderop meer hierover)

•	 Eind februari wordt de contributie Dorpsbelang - Tuorkefretter 
afgeschreven. Wanneer u hiervoor een automatische incasso/
machtiging heeft afgegeven, hoeft u niets te doen. De tarieven zijn 
ongewijzigd.

Enquête Duurzaam 
De huis-aan-huis enquête over duurzaamheid is afgerond. Met een respons 
van meer dan 33% zijn we zeer tevreden. Allereerst dus hartelijk dank voor 
al jullie antwoorden. Hoewel een hogere score nog mooier was geweest, 
is het sowieso belangrijk dat iedereen in de gelegenheid is geweest om te 
reageren. 
Wat heeft het opgeleverd? Er is gevraagd naar zuinig energie gebruik, deel-
auto, verduurzamen woning en duurzame energie. Meest opvallend scoorde 
de respons op zonne-energie en wind-energie. 
1. Geluidswal met zonnepanelen

66% wil zonne-energie. Velen (24% van de respondenten) hebben al 
zonnepanelen op het dak liggen maar meestal is dat niet voldoende. 
De enquête gaf opties aan voor plaatsing van zonnepanelen. Daarbij 
ging het om plaatsing op gebouwen, middels zonneparken en op een 
geluidswal. Opvallend resultaat: een meerderheid (55%) vinkte de optie 
geluidswal met zonnepanelen aan. Dit idee werd naar voren gebracht 
door een dorpsgenoot. Op deze manier kan niet alleen duurzame 
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energie worden opgewekt maar kan ook de geluidsoverlast worden 
bestreden. Geluidsoverlast is een groeiende ergernis in ons dorp. 

2. Dorpsmolen
Maar liefst 53% heeft interesse in een windmolen zoals de dorpsmolen 
van Reduzum. Hoewel een kleine 37% dit niet wil, is er sprake van 
een meerderheid. Dit hadden we niet direct verwacht. Misschien is de 
acceptatie van een goed geplaatste molen toch makkelijker dan een 
omvangrijk zonnepark. Als we hierop door gaan, zal tenminste ook aan 
één knop gedraaid moeten worden en dat is die van het provinciaal 
beleid. Misschien dat de komende verkiezingen hier bepalend in zijn. 

3. Besparen
De respons op ‘besparen op uw energierekening’ was niet heel hoog. In 
de vraag gaven we ook de tip weg om te kijken op internet (zoek: ‘grip 
op je energierekening’) en dan kan ieder al ontdekken wat verstandig 
is. Daarnaast weten waarschijnlijk veel mensen dat je geld kan sparen 
door stand-by apparaten niet aan te laten staan. Omdat met eenvoudige 
maatregelen best wat bereikt kan worden, zullen we kijken of we via 
de Tuorkefretter tips en trucs kunnen uitwisselen. 

4. Deelauto en liften
Op dit onderdeel kwam een aardig aantal reacties binnen. ‘t Is nog 
wat voorzichtig maar toch zien we dat er best een groep mensen 
geïnteresseerd is in een deelauto of het met elkaar rijden wel ziet zitten. 
Het zou geweldig zijn als het lukt om hier mee te gaan pionieren. Lukt 
het dan krijgt het vast en zeker navolging.

5. Warmte scan en energieprestatie advies
We vroegen naar belangstelling voor het maken van een warmtescan en 
een energieprestatie advies. Er waren zo’n 50 personen in geïnteresseerd. 
Ook voor die mensen gaan we kijken hoe we verder kunnen helpen.

Namen 
Velen hebben naam en mailadres aan ons opgegeven. Daarmee kunnen 
we jullie informeren en zo mogelijk voorstellen voorleggen. We doen dat in 
BCC zodat de mailadressen niet zichtbaar zijn voor anderen. Niet iedereen 
vond het nodig om naam of mailadres prijs te geven. Mocht je dat toch nog 
willen doen, laat het ons dan weten via db.wurdum.swichum@gmail.com 
Hoe verder?
We waren ook blij met de belangstelling om bestuurlijk mee te doen. En één 
van de eerstkomende acties om met hen om tafel te gaan en te verkennen 
op welke onderdelen ieder verder wil gaan. Want als we één ding kunnen 
vaststellen dan is het wel dat een vervolg echt zinvol is.
De resultaten van de enquête zullen we ook via de website delen. Uiteraard 
worden daarbij geen persoonlijke aantekeningen of adresgegevens vermeld.
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‘Wetter wille plak?’ 
Afhankelijk van het weer zal, zoals we nu denken, eind februari /maart 
worden begonnen met de aanleg van de speelplek waar de Plonzgroep zich 
voor inzet. Er is inmiddels een leuke naam voor bedacht door Karterina. Zij 
kwam met ‘wetter wille plak’. Maar er wordt nog nagedacht of dit hem 
echt gaat worden! 

Namens Dorpsbelang,
Johan Kruiger 

Dorpenvisie 2020- en verder Wirdum-Swichum

Wirdum en Swichum zijn dorpen die leven! 
Om ook in de toekomst kwalitatief hoogstaande dorpen te blijven, willen wij 
van Dorpsbelang aan de slag om de dorpenvisie vanaf 2020 neer te zetten.
Met verschillende activiteiten, zoals een recreatieve oever en een plan voor 
een nieuwe invulling voor het gebied van de tennisbaan is al een aanzet 
gemaakt. Maar er is vast meer waar we aandacht voor moeten hebben. 
Daarvoor is uw inzet en inbreng noodzakelijk!

Wat wilt u?
Wat zijn de kwaliteiten van ons dorp? U weet namelijk als geen ander hoe 
u wilt wonen, leven en ondernemen in Wirdum-Swichum. Heeft u ideeën, 
wensen, plannen voor Wirdum-Swichum? Welke kansen ziet u voor het dorp 
of zijn er juist kwesties die aandacht verdienen?
Laat het weten via e-mailadres db.wurdum.swichum@gmail.com. Heeft u 
tijd en zin om samen met ons aan het plan te werken, ook dan horen we 
graag wie u bent en nemen we contact met u op.

De aanpak voor onze dorpenvisie
Dorpsbelang heeft in Doarpswurk een gids gevonden die ons en het dorp 
gaan begeleiden bij het maken van de dorpenvisie. Zij helpen ons bij het 
vinden van de vragen en de opgaven die er liggen om er voor te zorgen dat 
onze dorpen levendig en leefbaar blijven. 
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We willen een vliegende start maken door u al vanaf het begin te betrekken:
- inwoners - jongeren
- buurtverenigingen - sportclubs
- ondernemers - ouderen
- kerk -  de Golle
- scholen - en verder ....

Op 3 april heeft Dorpsbelang zijn Algemene Leden Vergadering (ALV) en 
aansluitend is er de mogelijkheid om uw mening te geven en uw wensen, 
ideeën en plannen voor de (nabije) toekomst aan ons mee te geven. En 
zouden we het op prijs stellen om te weten of en wie van de bovenstaande 
groepen mee zou willen denken in het verdere traject van het formuleren 
van een breed gedragen dorpenvisie. Dit kunt u ook weer doorgeven via 
bovenstaand e-mailadres.

Houd voor een uitnodiging van de ALV de website van Dorpsbelang Wirdum-
Swichum en de Tuorkefretter in de gaten.

Namens Dorpsbelang Wirdum-Swichum,
Leoni Lesterhuis-Bouma



Telefoonnr.  06 – 23 41 04 19 

Kantoor:      Fricoweg 3F 

                 9005 PC  Wergea 

Administratie en Fiscaal Advies 
M. Bethlehem 

•  Verzorgen van uw jaarrekening 

•  Aangifte inkomstenbelasting
        en omzetbelasting 

•  Fiscaal advies 
 
           Voor MKB, ZZP en Particulieren 

           Voor meer informatie:
                           www.bethlehemfiscaal.nl 

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

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

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

KAPSALON  |  GELLAK NAGELS  |  GESPECIALISEERD IN KRULLEN

Maak online je afspraak via www.knipkeamerrixt.com    knipkeamerrixt

Happiness is a
         good hairday!

Lytse Buorren 11  |  9088 AH  Wirdum  |  tel. 058 - 2552636 
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Inzameling grof tuinafval

Zoals ook in voorgaande jaren zal Omrin u, in samenwerking met gemeente 
Leeuwarden en Dorpsbelang Wirdum/Swichum, in de gelegenheid stellen 
vrijkomend grof tuinafval in uw wijk aan te bieden. Daarvoor worden op 
de volgende zaterdagen een tweetal rode Omrin containers bij dorpshuis 
‘De Golle’ neergezet:

Zaterdag 16 maart
Zaterdag 23 maart

Vrijwilligers van Dorpsbelang Wirdum/Swichum zetten de containers ‘s 
morgens om 11 uur open en sluiten deze om 17 uur af. U kunt dan uw 
tuinafval in de betreffende containers deponeren. Het is nadrukkelijk niet de 
bedoeling om bijvoorbeeld grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval aan 
te bieden. Hierop wordt door 
de vrijwilligers goed toegezien.

Uiteraard kunt u uw grof tuin-
afval daarnaast de hele week 
gratis aanbieden bij de milieu-
straat aan de Greunsweg 6 in 
Leeuwarden of Oedsmawei 9 
in Grou.

M. Kuipers

Dorpenteam

Heeft u vragen of ondersteuning nodig op leefgebieden zoals opvoeding, 
werk, inkomen, zorg en welzijn of wonen? Dan kunt u telefonisch contact 
opnemen met het Dorpenteam

Voor inloop zijn wij in Grou ‘s ochtends open van 9 tot 12.30 uur, ‘s middags 
gesloten. Wij zijn van 8.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar: 0566-625151 
of info@dorpenteam.nl

Dorpenteam, Oedsmawei 18 a, 9001 ZJ Grou
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B E H A N D E L I N G  VA N :
• Likdoorns
• Eelt
• Schimmel (mycose) nagels
• Diabetische voet
• Reumatische voet
• Ingroeiende nagels
• Wellness
• Gellak (Orly)
• Ook voor kinderen! DECLARATIE BIJ ZORGVERZEKERAAR

(VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN)

ESMIRAS MEDISCH PEDICURE
Jacob Algerasingel 32 
9088 AV Wirdum FR
tel. 06 46432446
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Nieuws uit de Golle

Graag wil ik een update geven over de activiteiten en veranderingen in ons 
Dorpshuis de Golle.
Zoals vast bij velen al bekend hebben wij sinds vorig jaar na de zomer een 
nieuwe beheerder. Na een fijne samenwerking en grote inzet is Fenne Holl 
gestopt om elders te gaan werken. Henk Grendel is bereid gevonden haar 
taken als beheerder over te nemen. Inmiddels is hij aardig ingewerkt en 
hebben we een fijne klik. 
De activiteiten lopen goed maar we hebben toch nog ruimte voor meer 
acties in ons dorpshuis, dus wanneer je iets wilt organiseren schroom niet 
en benader het bestuur of Henk Grendel! Ook wanneer je een idee hebt 
maar zelf niet kunt uitvoeren, laat het ons weten. Het dorpshuis is voor 
iedereen en daarom zijn we ook blij met onze vrijwilligers! Zonder jullie is 
het niet mogelijk om uitvoering te geven aan alle acties die op de agenda 
staan. Maar ook daarbij kunnen we meer mensen gebruiken, dus hierbij de 
uitdaging: geef je op!

Hoe werkt het?
Je staat op een lijst en krijgt een mail toegestuurd wanneer er een vrijwilliger 
nodig is. Heb je tijd en zin, geef je op. Even geen ruimte? Dan reageer je niet. 
Onze ervaring is dat door deze vrijheid de drempel om je als vrijwilliger aan 
te melden laag is en het werkt prima. Fijne bijkomstigheid is dat je hierdoor 
veel mensen uit onze dorpen leert kennen en vaak leuke contacten overhoudt.

Onze mienskip in Wirdum willen we graag actief en betrokken houden dus 
hopelijk zien we ook jou weer snel in De Golle!

Reacties kun je sturen naar: Dorpshuis.degolle@gmail.com
Of bel voor meer informatie naar:

Geertje Talsma bestuurslid 06-25368798
Henk Grendel beheerder 06-14558475
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Viglius van Aytta

Erasmus, Karel V; iedereen dong naar de gaven van Viglius
Vigliusvan Aytta (1507-1577) is een van de belangrijkste Friezen uit de ge-
schiedenis. Al op jonge leeftijd was hij in heel Europa beroemd als rechtswe-
tenschapper. Hij had billijkheid en redelijkheid hoog in het vaandel staan en 
was de lievelingsleerling van Erasmus, die hem een paar jaar voor zijn dood 
het beheer van zijn erfenis aanbood. Maar Viglius had andere plannen, die 
wilde vooruit in de vaart der volkeren, die dacht: ik heb meer te doen dan 
een beetje bij deze goede oude man te blijven. 

Ook keizer Karel V was zeer onder 
de indruk van zijn verschijning. Het 
hof vroeg hem om de opvoeding van 
Karels zoontje, de latere Philips II, op 
zich te nemen. Een hele eer zou ik 
denken, maar ook dat aanbod wees 
Viglius af. Het is natuurlijk speculatie, 
maar het zou kunnen dat Philips min-
der star was geworden als hij door 
die redelijke Viglius was opgevoed. 

Verdonkeremaand
Zijn allergrootste verdienste is zijn 
aandeel in het verdrag van Augsburg 
uit 1548, waarmee de Nederlanden 
loskwamen van het Heilige Roomse 
Rijk en voor een effectiever bestuur 
bij elkaar werden gevoegd tot de 
Zeventien Provinciën: het begin van 
Nederland. 
Ook was hij jarenlang voorzitter van 
de Geheime Raad en de Raad van 
State. Hij voorzag landvoogdes Mar-
garetha van Parma voortdurend van 
adviezen; Viglius was zo’n beetje de 
belangrijkste man hier in Nederland, 
zij het op de achtergrond. 
Ik moet zeggen dat ook ik tot een 
paar jaar geleden nog nooit van hem 
had gehoord. Dat ligt ook aan de 



15

geschiedschrijvers, die Viglius verdonkeremaand hebben omdat hij weinig 
moest hebben van Willem van Oranje en al die edelen die voor rotzooi en 
reuring zorgden. Daarnaast is hij in de geschiedschrijving vaak weggezet als 
katholieke meeloper van de Spanjaarden. 

Alva
Viglius had een afkeer van de keiharde Reformatie. Hij dacht: als dat protes-
tantisme aanzwelt, leidt dat alleen maar tot grote ellende en ontwrichting 
van het hele land. En zo is het natuurlijk ook gegaan. 
Toch heeft hij steeds geprobeerd Alva tot matiging te bewegen. Hij vond 
dat de die-hards van het calvinisme, de beeldenstormers, hard aangepakt 
moesten worden, maar dat de gewone mensen naar het protestantisme 
neigden, vond hij niet zo erg, dat kon hi] zich voorstellen. Het allerbelang-
rijkste voor hem was dat de boel bij elkaar bleef. 

Binnenboord
Of hij een gelukkig leven had, is moeilijk te zeggen. Toen Alva er eenmaal 
was, had hij weinig meer in te brengen. Hij ging wel tegen Alva in, maar 
kon niet gek veel uitrichten. Hij heeft een aantal pogingen gedaan om onder 
zijn zware werk uit te komen.
Het allerliefste wilde hij gewoon een lekkere baan als geleerde, maar toen 
hij eenmaal halverwege zijn leven in het landsbestuur was terechtgekomen, 
werd hij onmisbaar; Granvelle en dat soort machtige types wisten hem steeds 
binnenboord te houden. En uiteindelijk was hij toch te loyaal aan de koning. 
Al kreeg hij daar wel wat voor terug: hij is zeer rijk en welvarend geworden. 

Standbeeld
Sinds 19 oktober staat er een prachtig mooi standbeeld van hem op de Turf-
markt in Leeuwarden en dat heeft hij absoluut verdiend. Ook is dit weekend 
voor het laatst een tentoonstelling over hem te zien in museum Tresoar. Mijn 
publieksboekje daarbij is een korte introductie op deze echte Europeaan.

bron: bovenstaand verhaal van Kees Sluys (journalist en schrijver) was te 
lezen in de bijlage van Trouw
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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

Wrafke (Frutsel)

Doe’t Baas fan ‘e moarn ûnder kaam en my nei bûten 
litte soe, fielde ik mysels sa ferskuorrend modzich. Hy 
moast my suver wekker meitsje, sa sleau en moalich wie’k. Baas kin dat hiel 
fynfielend. Hy begjint my earst ûnder myn strôtsje te kardzjen en dan rek 
ik my út, draai ik mysels stadichoan op ‘e rêch, en dêrnei tysket er my oer 
myn búkje. Dat lit ik sa lang mooglik mei de eagen ticht gewurde om’t er 
my eins gjin grutter deugd dwaan kin! Mei in protte muoite rôle’k op myn 
poatsjes werom en gappe wiidbekkich. En dat wylst ik fan ‘e wike krekt de 
hiele wrâld wol oan koe. Doe haw ik sa hearlik traind mei Frou. Ik speurde 
as in spear en apportearre as ‘t spoar. Ik haw alle dummy’s prompt fûn en 
fuortdaliks by Frou brocht. Och, wat wie se grutsk op har lytse mokkeltsje! 
Sels de jachtoefenmasterin wie optein. Ik begryp dus neat fan dy lamliddich-
heid . Bin wier net siik of sa mar ik kin wol in gat yn ‘e dei sliepe… Dochs 
mar efkes yn ‘t waar sjoen en dernei krige ik, krekt lyk as eltse moarn, iten 
fan Baas. Hie’k sljocht gjin sin oan. Ik haw him oansjoen en doe begûn Baas 
te skodholjen: ‘dan mar net, Afke…’ Hy seach wat sneu om’t ik in bytsje 
jierdei bin. Ik bin hjoed sekuer acht moanne âld.
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Geandewei de dei gie it wat better. Frou lit my wat letter op ‘e moarn lekker 
lang út en dan kin ik wat omsneupe en snaaie. Foaral yn smoargens. Frou 
fynt my mar in fyske; ik mei dat lykwols ferskuorrend graach dwaan. Wurd 
dêr ek sa roppich fan dat ik thús daliks de hiele bak wol leech frette kin! 
Somtiden moat ik dernei wer koarje, bynammen as ik tefolle woartelstok-
ken út it hekkelguod fandele haw. Hjoed net en dus haw ik hearlik myn bak 
leech fretten. Ienris wer yn myn hûnekuorke skrok ik sa ôfgryslik dat it hier 
my dwers op ‘e sturtbonke stie. D’r leine farske drippen bloed op it kleed! 
Wêr kamen die yn ‘e goedichheid wei? En net allinne op myn kleed, se leine 
ek rûnom op ‘e flier. It fielde boppedat krekt of ik myn miichsel net goed 
ophâlde koe. Ik dus wakker oan myn frutsel sneupe om te sjen wat dêr te 
rêden wie. Hie al murken dat dy de ôfrûne dagen stadichoan opswollen 
rekke wie. Suver in gleie prom. Jawis! Dêr kaam it wei. Net bêst… Daliks 
alles opslikje fansels en de flier skjin ljepke mei myn mûldweiltsje. En mar 
prakkesearje. Soe dit dan wêze wat de frou fan Pelle okkerdeis oppere? Pelle 
sit ek by ús op jachttraining en soe neffens har syn earste ‘wiete dream’ 
hân hawwe. No, Monty wie dêr noch hielendal net oan ta, andere dy oare 
baas doe. En ik seach dat hy syn spytgnyskjen nei Frou suver net ynhâlde 
koe wylst er dat sei. Mar Pelle en Monty binne reukes en ik bin in wyfke. Ik 
haw d’r gjin idee by hokker ‘dreamen’ my te wachtsjen steane. Op dat stuit 
kaam Frou wer yn ‘e keamer en sy seach my drok dwaande mei myn lape. 
Se dikere de flier oer en rekke suver oerémis: ‘Afke wurdt in grutte faam!’, 
rôp se út. Se nodde my leafdefol en dat joech my it gefoel dat ik gjin noed 
hawwe moast. Frou brocht Baas gau op ‘e hichte. Se sei him dat se ‘t al in 
pear dagen oankommen sjoen hie. It sil by it folwoeksen wurden hearre, sa 
moast ik hjirút wol begnuve…

Twa dagen letter is it floeien noch folle slimmer: myn doaske is no sa lek as 
in tjems! Dochs mei ik mei nei de training ta. Myn stimming is sa ûngelikens 
as it waar en ik haw nearne nocht oan. Mar dy jachttraining wol ik fansels 
net slûpe litte, dan meitsje ik wol nocht! Frou siet d’r wat oer yn. Wat soene 
de reuen wol net útheve? Ik hearde har beljen om advys. Letter fentilearre 
se oan Baas dat neffens de oefenmasterin it just in geve útdaging foar de 
baaskes wêze soe dat harren hûnen har net ôfliede litte meie troch de hor-
moanen. Sa sette ik mei Frou dochs wer ôf nei de Súdwesthoeke. 

It wie ûnlijich waar mei in kâlde wyn en winterske buien. Earst liet Frou 
my lang yn ‘e auto wachtsje, wylst de reuen wakker omfleane mochten. 
Lang om let gie de training los en mocht ik ek foar ‘t ljocht komme. No, dat 
soarge foar opskuor. Om syn beurten moasten de hearen oan myn frutsel 



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



19

snuve fansels. Dy grutte Flatcoat stuts sels syn hiele noas ûnder myn krús en 
gong mei my oan ‘e haal as wie ‘k in kroade! Sels haw ik mar in ‘krekt-as-
neat-oan-’e-hân-hâlding’ oannaam. Jawis, myn frutsel is grut, der rint wat 
út en ik bin wat min by de wurken. Duh! It soe wat, fierder neat loas, hear… 
Doe ‘t de reuen wer oan tou sieten en de opwining delbêde wie, mochten 
wy om bar in dummy troch de feart ophelje. Koe eltsenien moai ôfkuolje! 
It wetter wie desimberkâld, mar dat die my eins wol goed. Koe allinne dat 
kring earst net fine! Dernei diene wy in proefstik yn stânfêstigens. Dat kin 
ik tsjintwurdich poerbêst. Earder hie ‘k wolris striid mei Frou om’t ik wak-
ker ûngeduerich wie. Dan baarnde it my yn om te wachtsjen oan ‘t Frou it 
sinjaal jûn hie dat ik gean mocht. No, jimme kinne wol riede dat dy reuen 
harren sels net altiten yn ‘e macht hiene. Se moasten hieltyd efkes by my 
lâns noaskje… Dernei rekke ik mysels ek kwyt by it apportearjen. Koe neat 
fine, harke net nei en seach gjin ynstruksjes fan Frou. Lokkich wie se net 
boas. Is se lykwols hast nea hear, der net fan. Se stie mei in handoek klear 
om my droech te wriuwen ear’t we wer ôfsetten nei hûs ta. 

No lis ik wer lekker mudzich yn ‘e grutte koer fan dy âlde swarte. It le-
afst op ‘e rêch en ungesjeneard mei it frutsel omheech. Ooooh, wat fiel 
ik my ûnhuerich looooopsk. Om my mei it moarn wol wer oer wêze…
(djippe,grommeljende sucht)

Menno J. Wiersma,
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
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• Utiliteitsbouw
• Woningbouw
• Waterbouwkundige werken
• Restauratie en renovatie
• Onderhoud en verbouw
• Diverse diensten
 - 24-uurs service
 - WVG aanpassing
 -  zomer-/winterklaar

service vakantie-
woningen

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

Wat:  Ontmoeting en gesprek over vieren in onze dorpskerk 
Waar:  In de Fikarij 
Wanneer:  2 en 16 maart van 15.30 tot 17.00 uur (zaterdagmiddag) 
Voor wie:  Wie maar wil komen is van harte welkom, uit alle generaties.  

  
 Of je nu wekelijks een viering in onze dorpskerk bezoekt, een 

aantal keren per jaar, één keer per jaar of nooit (meer) komt: 
praat mee! 

Waarom?  Om met elkaar een goed gesprek te hebben over de vraag ‘Hoe 
beleef jij een kerkdienst eigenlijk? Of hoe zou je een viering in 
de dorpskerk willen beleven? Wat spreekt je aan en wat zou 
je wel anders willen? Wat zou je er misschien nieuw aan toe 
willen voegen? Wanneer voel jij je betrokken bij een kerkdienst? 

 De liturgie van de kerk heeft al eeuwenoude papieren. Maar wat 
is de zin van liturgie, van vieren in de kerk, voor jou vandaag? 

 De kerk koestert een rijke traditie om uit te putten en tegelijk is 
het altijd nodig om open te staan voor vernieuwing. Wat zou 
die vernieuwing kunnen zijn? 

Opgave:  is welkom, om beide bijeenkomsten goed voor te kunnen 
bereiden, maar je mag ook altijd spontaan komen. Je kunt je 
voor één of voor beide bijeenkomsten aanmelden bij: 

  *Elske Roorda-Posthuma via email: jooproorda@gmail.com
  *Wiebrig de Boer-Romkema via email: wiebrigdeboer@cs.com 

Tussen beide bijeenkomsten door is er op zondag 3 maart een nagesprek 
na de kerkdienst.
Hiervoor worden door de voorbereidingsgroep vooraf 8 mensen uitgenodigd 
om aan dit gesprek deel te nemen. Mensen van verschillende generaties. 
Tijdens deze kerkdienst krijgen àlle kerkgangers deze vragen bij binnenkomst 
op een kaartje, met het verzoek om die te beantwoorden en in te leveren: 

1. Wat rekke dy hjir fan’e moarn? 
2. Wat nimsto mei? 
3. Hast ek wat mist? 

Na de dienst zamelen we deze kaartjes in. Je kunt ze ook later die week in 
de bus doen bij ds Wiebrig de Boer-Romkema, Legedyk 20 Wirdum of je 
antwoorden mailen naar één van ons. Wat we verzamelen op 3 maart nemen 
we mee naar de tweede bijeenkomst op 16 maart. We hopen op je komst, 

Elske Roorda-Posthuma en Wiebrig de Boer-Romkema 
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Een aandeel in elkaar

Bel voor een afspraak (058) 244 55 66

Vindt u het lastig bankzaken zelfstandig te regelen? Bijvoorbeeld doordat u

slecht ziet, hoort of loopt? Of omdat u bankzaken ingewikkeld vindt? Iemke

Bergsma, Annamarie de Swart en Tiety Veenstra-Krikke komen graag bij u langs.

Maak kennis met ons Mobiel Adviesteam

U staat er
niet alleen
voor.

Hulp nodig
bij uw

bankzaken?
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Zing mee in het koor
voor de Paasdiensten in de St. Martinuskerk 

Evenals voorgaande jaren wordt er een projectkoor samengesteld om 
medewerking te verlenen aan de vieringen tijdens de Paascyclus. Wij no-
digen jou hierbij van harte uit om mee te zingen in dit spontaan samen-
gestelde koor, o.l.v. Klaske Deinum.
De viering op Witte Donderdag, 18 april om 19 uur, de dienst op Goede 
Vrijdag, 19 april om 19.30 uur en de viering van de Paaswake op zondag 
21 april om 6 uur.
In de dienst op Paasmorgen, die om 9.30 uur begint, verzorgt de Brassband 
Wurdum de muziek. Alle diensten vormen één doorgaand geheel en zijn 
bijzonder om mee te maken. 

Je hoeft geen geoefende koorzanger te zijn. Zin hebben om mee te doen 
is meer dan genoeg! 
Je kunt aangeven wat voor jou mogelijk is als je niet in álle genoemde dien-
sten mee kunt zingen.
En of je lid van de kerk bent of niet: je bent van harte welkom!

De repetities zijn op zondagmiddag van 13 – 14 uur. De eerste repetitie is 
op 10 maart a.s.
De liederen die gezongen worden, ontvang je bij de repetities. 

Voor inlichtingen en opgave via de mail: 
Klaske Deinum  klaskedeinum@hotmail.com  
Corry Brouwer  corry.brouwer@upcmail.nl   
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Tsjerke iepen
14.30

Frij entree
Nei ôfrin gelegenheid 
foar frije bydrage

Nicolaes tsjerke    |    Ayttadyk 3    |    9087 CD Swichum

Snein 31 maart 
om 15.00

THC Oostergoo 
út Grou
THC Oostergoo THC Oostergoo THC Oostergoo THC Oostergoo THC Oostergoo THC Oostergoo THC Oostergoo THC Oostergoo 
út Grouút Grouút Grouút Grou

In fl eurige middei mei 
muzyk fan de trekzakclub
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Samen eten

Het is weer tijd voor onze traditionele maaltijd! De Fikarij is op donderdag 
28 februari a.s. de plek waar u moet zijn voor ontmoeting, gezelligheid en 
het nuttigen van heerlijke maaltijd. 

De kok heeft een seizoengebonden menukaart samengesteld met verrassend 
lekkere gerechten. Mede daarom mag u dit gezellige en voedzame samenzijn 
niet missen. Laat u verrassen en geniet!
De deuren van De Fikarij gaan open om 16.30 uur.
Om de eetlust op te wekken beginnen we met een drankje.

De entree is € 6,- (inclusief drankje)

De werkgroep UVV / PKN hoopt iedereen weer te ontmoeten, 
uiteraard het liefst ‘mei de honger yn ‘e hals’!
Wilt u graag van huis worden gehaald? Bel dan met:

Simon Turkstra  255 14 63
Uilke Postmus  255 21 92

De Voedselbank

Tip voor de maand februari
 Chocolade / vruchtenhagel / jam
De mand staat de gehele maand bij de Superrr in het 
dorp

Diaconie Prot. Gemeente Wirdum e.o.



Podiumtour presenteert: 

Een lezing van Anne-Goaitske Breteler

13 MAART 2019 
KERKJE SWICHUM

AANVANG 20.00 UUR - ENTREE 7,50

HET GROOTSTE KLEINE PODIUM VAN FRIESLAND
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Nijs fan de Nikolaestsjerke

Der stiet noch it ien en oar op priemmen foardat it winterseizoen foarby is:
•	 13 maart: ANNE-Goaitske Breteler met DE WALVISVAARDERS. Ze 

heeft een (haar eerste) boek geschreven over de walvisvaart en alles 
wat daarbij komt kijken. Niet alleen de techniek (hoe gaat het in 
zijn werk op zo’n walvisvaarder) maar ook de menselijke kant krijgt 
aandacht. Fysieke kracht, ontberingen, enzovoort. Met originele 
foto’s uit die tijd. Een bijzondere avond!

•	 30 maart: THC Oostergoo út Grou. Dizze muzykgroep bringt in 
breed repertoire oan muzyk foar it fuotljocht. Yn it Frysk, Engelsk, 
Nederlânsk, Ljouwerters, neam mar op. En dat alles op heech 
muzikaal niveau. Sawol instrumentaal (trekzak, accordeon, gitaar, 
percussie) as fokaal, want sjonge kinne se ek!

Voor meer informatie: kijk op onze website, www.kerkjevanswichum.nl

Jan en Sietske Smidstra

Na een zeer geslaagde oliebollenactie zijn we 2019 gestart met een nieuw-
jaarsconcert op 12 januari in de Golle. Het was een prachtige avond met 
veel publiek. Hier waren we dan ook erg blij mee, je speelt natuurlijk het 
liefst voor een volle zaal!
Tijdens het concert namen we afscheid van onze dirigent John Blanken. We 
zijn blij dat we in Guus Pieksma een nieuwe dirigent hebben gevonden. 

Guus Pieksma heeft zijn jeugd door gebracht in Uitwellingerga en kwam al 
op jonge leeftijd in aanraking met de blaas- en slagwerkmuziek. Optredens 
van de plaatselijke brassband en de drumband maakten veel indruk op hem. 
Voor zijn tiende levensjaar speelde hij al in de drumband, werd actief lid van 
de brassband en ging muzieklessen op de muziekschool volgen.
Tijdens de periode op de muziekschool ging zijn hart steeds sneller kloppen 
om van zijn hobby zijn werk te maken. Op zijn 16e ging hij naar de Muziek 
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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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Pedagogische Academie in 
Leeuwarden waar hij slag-
werk, hafabra-directie en 
piano ging studeren. Later 
is hij zich verder gaan be-
kwamen op het Sweelinck 
Conservatorium in Amster-
dam. Tijdens zijn studie en 
de periode daarna heeft 
hij ruime kennis en studie 
opgedaan in de hout- en 
koperblaasinstrumenten. 
Ook nu is studeren op de instrumenten iets wat hij dagelijks doet.
Naast het dirigeren van enkele prachtige Friese muziekverenigingen is hij 
actief als muziek-/slagwerkdocent en als muziekcoach/-coördinator. Weke-
lijks bezig zijn om jeugd te interesseren voor muziek op basisscholen en het 
opzetten en uitvoeren van muziekprojecten voor jong en oud is een deel van 
zijn muziekactiviteiten. Tevens is hij de initiator van het XL mienskipsorkest, 
om zo iedereen de stap te laten zetten om gezamenlijk muziek te maken. Hij 
werkt graag met mensen, is enthousiast, vol passie en wil alles uit de mens 
halen om beter te worden. Rekening houdend dat plezier van de spelende 
muzikant voor op blijft staan

Jeugdsponsoractie
Graag vragen wij uw aandacht voor de jeugd sponsoractie van de Poiesz. 
Doet u boodschappen bij de Poiesz dan krijgt u spaarmunten. Deze mun-
ten kunnen gespaard worden voor onze brassband. In de Poiesz Aldlân in 
Leeuwarden hangt een koker voor onze vereniging waar u de munten in 
kunt doen. Ook kunt u ze in Wirdum door de bus doen: Swichumerdyk 18. 
Aan het eind van de actie krijgen wij geld voor de gespaarde munten. Dit 
willen we besteden aan de jeugdopleiding. Spaart u mee?

Agenda:
13 maart Begeleiden kerkdienst Bidstond
13 april  Gouden Spiker Festival in Ureterp.
21 april  Begeleiden kerkdienst 1e Paasdag
24 en 25 april Suikerbrodenactie

Namens het bestuur van Brassband Wirdum,
Diana IJpma

info@brassbandwirdum.nl
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WWS Rabobank Clubkas Campagne 

WWS doet dit jaar ook weer mee aan de RABO CLUBKAS CAMPAGNE! Tus-
sen woensdag 27 maart en zondag 7 april kan je je stem uitbrengen voor 
WWS. Hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage! 

Om te kunnen stemmen
...moet je een rekening bij de Rabobank hebben én moet je lid zijn van de 
Rabobank. Lid zijn is gratis! Ben je nog geen lid, meld je dan nu online aan: 
www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/
Door WWS te steunen in de Rabo Clubkas Campagne steun je het jeugd-
voetbal in Wirdum, Wytgaard en Swichum! 

Peter Smit

Oer de iisklup

Sa as de rûchsten fan de Wurdummers wol witte, binne der op de lêste jier-
gearkomste fan 23 novimber 2018 fan’e iisklup wer in pear bestjoersleden 
ferfarske. Huib-Jan Imbens en Ypeus Duhoux binne ôfset en opfolge troch 
Gysbert Wassenaar en René Brouwer, dit hie de iisklup net better treffe kin-
nen, mei wat ferjonging yn it bestjoer!
Ypeus waard op de gearkomste mei blommen en in boek tige betanke foar 
syn wurk as ponghâlder troch foarsitter Huib-Jan. Huib-Jan sels kaam der 
yn ús eagen wat bekaaider ôf, hielendal gjin betankje. Hooplik is der letter 
noch omtinken oan jûn.

Ypeus hawwe wy as ponghâlder nea op in flaterke betraapje kinnen, alles 
altiten tige op regel. Huib-Jan, de âld foarsitter, hat him ek tige ynsetten 
foar de iisklup. Gauris ferslachjes mei foto’s yn’e Tuorkefretter, dik yn’e 
oarder. Somtiden hie it noch net ferzen dan wie hy al by de iisbaan om te 
sjen as it iis sterk wie, in ûnbedimber entûsjasme. 
Ek hat Huib-Jan him sterk makke om in skeelerbaan yn Wurdum te krijen, 
mar dy latte lei te heech. De gemeente woe net meiwurkje, spitich.

As âld-bestjoersleden woene wy dit noch wol efkes kwyt.

Jaring en Yt Hettinga
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Hallo dorpsgenoten,

Wij willen jullie bedanken voor de lege flessen die we 
mochten ontvangen in de eerste week van januari. 
De opbrengst van de lege statiegeldflessen actie was 
€ 220,- 
Blijf vooral uw lege statiegeldflessen doneren in de 
flessenkast bij de Superrr.

In maart gaan we een nieuwe actie organise-
ren. Het idee is dat u kunt gaan eten voor het 
goede doel. De datum is bekend: vrijdagavond 
29 maart a.s.
In de volgende Tuorkefretter gaan we hier meer 
over vertellen en hoe u zich kan opgeven.

Bedankt,
Yke Jelmer Kuppens, Esther en Gerda Kuit

Fûgelwacht flits

De maitiid komt der wer oan, dus ek de jiergearkomste fan de Fûgelwacht 
W.S.W.
Dizze sil fan‘t jier plakhawwe op freed 8 maart jûns om 20 oere by Duhoux 
yn Wurdum.

Ek soene wy as bestjoer it op priis stelle as jimme de kontribúsje foar 
2018/2019 € 3,50 oermeitsje wolle op rekkening NL18 RABO 0135 9091 
47. Dit skeelt it bestjoer in bulte wurk.

Ut namme fan it bestjoer,
Johan Visser, ponghâlder



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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De Zonnebloem

Allereerst stel ik mezelf graag even voor. Ik ben Wim Kuiper en ik stuur u 
deze mail uit naam van De Zonnebloem.
Zoals u ongetwijfeld weet is de Zonnebloem een organisatie die zich inzet 
voor iedereen met een lichamelijke handicap. Jong en oud. Wie je ook bent 
en wat je ook graag doet. De één is op zoek naar iemand met wie het klikt. 
Een ander wil graag een keer mee op vakantie. Of er eens op uit, om dat te 
doen wat je leuk vindt.

Meer vrijheid met de Zonnebloemauto
Wanneer je gebruik maakt van een rolstoel of een scootmobiel, kun je vaak 
niet zelf bepalen hoe laat je ergens heen gaat en met wie. Of een bezoekje 
aan je familie in Drenthe of een museumbezoekje in een andere stad doen. 
Dit maakt de Zonnebloem mogelijk, met de verhuur van rolstoelauto’s ver-
spreid over het hele land. Ook in Leeuwarden. De auto is aangepast zodat 
er een rolstoel of scootmobiel meegenomen kan worden. 

Chauffeur nodig?
Wil je de Zonnebloemauto huren, maar heb je geen chauffeur? Er zijn vrij-
willige chauffeurs beschikbaar via de Zonnebloem. 
Of misschien ken je iemand met een fysieke beperking die dat graag zou 
willen? Kijk voor meer informatie op www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto 
Neem contact op en kijk met ons naar de mogelijkheden.

Vraag aan wijkpanel
Ook in Leeuwarden is een Zonnebloemauto, mét en zonder chauffeur, be-
schikbaar. Dit willen we graag delen met zoveel mogelijk mensen, we zouden 
graag gebruik maken van jullie netwerk. Hierbij denk ik aan een klein artikel 
in jullie wijkblad of op de website.
Meer informatie is te vinden op website van de Zonnebloem en uiteraard 
kunt u mij ook altijd mailen of bellen voor informatie. Ik hoor graag van u!

Wim Kuiper
058-2881937

Rolstoelauto huren: betaalbaar 
vervoer op maat. Meer vrijheid 
door aanbieden flexibel en betaal-
baar vervoer.
www.zonnebloem.nl
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(foto Karel Schaftenaar)

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 oplossing.

ARRENSLEE SCHAATSEN WINTERKONINKJE 
DONKERE DAGEN SNEEUWPOP WINTERKOST  
DOORLOPERS SNEEUWBAL WINTERLANDSCHAP 
 
ELFSTEDENTOCHT SNEEUWRUIMEN WINTERSEIZOEN 
ERWTENSOEP VRIEZEN WINTERSLAAP 
GLADDE WEGEN WINTERAKONIET WINTERSPORT 
IJSAFZETTING WINTERAVOND WINTERSPORTVAKANTIE
IJSPRET WINTERDEPRESSIE WINTERWEER  
JAARGETIJDE WINTERJAS               HH

Winterpuzzel
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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

Aan de Jacob Algerasingel 13 wonen sinds oudjaarsdag 2018 Jeffrey Booi 
en Jeanine Meintser. De drie weken daarvoor hebben ze hard geklust aan 
de woning. Jeffrey komt oorspronkelijk uit Leeuwarden en Jeanine uit 
Alkmaar. Samen woonden ze hiervoor in Wergea, ze hoefden dus niet 
van erg ver weg te verhuizen. Hun vorige huis was wat kleiner, ze zochten 
daarom iets groters in een dorp vlakbij Leeuwarden. Samen hebben ze 
twee katten: Tommy, een rode knuffelkater, en Izzy, een mooie lapjeskat.
Jeffrey werkt als signmaker bij Kompas reclamewerk in Giekerk, waar 
hij onder andere belettering en stickers maakt voor auto’s, etalages 
en gevelreclames. Zijn grootste hobby is karpervissen, waarbij hij een 
foto maakt van de gevangen vissen en ze dan weer terug zet. Jeanine is 
begeleidster in een pleeggezin. Zij is graag in de sportschool te vinden in 
haar vrije tijd.

Marjan en Ineke
welkominWenS@gmail.nl

Ik ferhúzje ek geregeld. Mar der 
skriuwe se nea oer.
Mar myn hobby kinne jimme 
allegearre wol...
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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 februari tot 1 april 2019

28-2 16.30 uur Fikarij Samen eten - UVV-PKN

  1-3 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

  2-3 15.30 uur Fikarij Ontmoeting en gesprek over
   dorpskerk

  8-3 20.00 uur Duhoux Jaarvergadering Fûgelwacht

13-3 20.00 uur Nikolaestsjerke Anne Goaitske Breteler over
   walvisvaart

14-3 14.00 uur Fikarij Nifelmiddei

16-3  Bij de Golle Inzameling grof tuinafval

16-3 15.30 uur Fikarij Ontmoeting en gesprek over
   dorpskerk

22-3 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

23-3  Bij de Golle Inzameling grof tuinafval

28-3  Fikarij Bingomiddag

31-3   Nikolaestsjerke Muzikaal optreden THC Grou



39

Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

17-2 09.30 uur ds. P. Beintema, Leeuwarden

24-2 09.30 uur ds. A. Terlouw, Dronrijp

  3-3 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  na afloop koffie

10-3 10.00 uur da. W. de Boer-Romkema
  1e zondag 40 dagentijd
  Themadienst: “In gesprek met muziek en poëzie“
  vanaf 09.30 uur koffie

13-3  19.30 uur da. W. de Boer-Romkema, Biddag voor gewas en arbeid
   m.m.v. Brassband Wirdum

17-3 09.30 uur da. J. Bolt, Drachten
  2e zondag 40 dagentijd

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.





43

OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK
Iedere maandag van 16:30 - 17:45 uur   (m.u.v. de schoolvakanties)

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

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


