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Fan ‘e toer besjoen

Wy wenje moai op de romte en kinne der sa genietsje fan 
fûgeltsjes yn de tún, flinters en oare moaie natuerferskynsels. 
Derom wie ik tige bliid doe’t ik yn desimber fan Sinteklaas 
in moai presintsje kriich. In fûgelhúske mei súgnappen foar 
oan it raam. Ik wie der tige bliid mei. Dêrom hong it de oare 
deis al. Yn de wiken dernei hiene wy in protte frije dagen 
en holden we it goed yn de gaten. Klear om de earste fûgel 
te spotten. 
Spitichgenoch duorre it... en duorre it... en duorre it noch 

langer. Ik waard de lêste wike fan febrewaris… en ja! Dêr wie de earste… 
en net folle letter de twadde. Wy sieten klear om in foto te meitsjen om nei 
Sinteklaas te stjoeren en net folle letter wie it safier. 
Wierskynlik hawwe de fûgels in goed fûgelpetear hân en ferteld dat se by 
ús wêze moasten. Dernei wie de hikke fan de daam. Yn de dagen mei moai 
waar wie der iten genôch fansels, mar dochs wie “ús” iten folle lekkerder  ;-)

De lanlike fûgeltelling hat krekt 
wer west. Deryn stie de mosk 
boppe-oan, mei 204.352 fûgelt-
sjes, dernei folge troch de blok-
mies (koolmees) mei it oantal 
fan 153.296. 

Minder fûgels as ferline jier? Dêr 
hawwe wy gjin lêst fan. Miskien 
jimme wol, mar dan wiene fêst 
allegearre by ús te finen. It is 
noch oan de betide kant, mar-
re… In goeie tip foar yn desim-
ber ein fan it jier. Wille foar jong 
en âld tichteby / yn hûs.

Wytske Hoekstra

Foarich jier miste ik it glêzen hûs by de 
aksje fan 3FM Serious Request. No wit 
ik wer’t it hûs bleaun is.
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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 de agenda 
•	 3 april om 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.

Veldbezoek met wethouder 
Vrijdag 1 maart kwamen wethouder Friso Douwstra en dorpencoördinator 
Rikkie Hagen op werkbe-
zoek. Prima gelegenheid 
om bij te praten over het 
dorp en (met Regnerus 
Zeinstra) over De Golle. 
Het begon met een bakje 
koffie met oranjekoek 
van de welbekende bak-
ker. Heerlijk en dat gaf 
goede energie om een 
rondje door het dorp te 
fietsen. Op verschillende 
plekken hebben we stil-
gestaan om zaken met 
elkaar te bespreken. Zo 
hebben we de nieuwe 
speeltoestellen bekeken, 
gepraat of verkeersrem-
mende werking met één 
bloembak afdoende is 
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en stonden we bij de dorpsentree aan de westkant. Daar hebben we ‘t 
ondermeer gehad over een betere bewegwijzering voor fietsers, over de 
carpoolplaats en over een informatiebord. Eentje die digitaal bedienbaar is 
en daarop gaf Friso de suggestie om te kijken of zoiets op zonne-energie 
kan. Mooi duurzaam meedenken!
Verder zijn we bij de trafo-B&B langs geweest en over Blauleech gefietst. 
Daarna bij de scholen (met nieuw plein) langs en toen bij de oostelijke entree 
waar we keken naar de ‘tennisbaan’. Dat is een project waar we ‘t al vaker 
over hebben gehad en dat houdt ons nog wel even bezig.
Terug in De Golle was ‘t wel even nodig om de handen te warmen aan een 
kop koffie of thee. Zo konden we nog even napraten. Het was erg aangenaam 
en nuttig om elkaar zo te informeren en het bevestigt de betrokkenheid. 
Volgend jaar maar weer!

Kombord Wirdum
Op verzoek van het dorp heeft de gemeente de komborden aangepast. Het 
brede bord staat nu aan de noordkant en het smalle bord aan de zuidkant. 
Daardoor is er beter zicht op de fietsers. Zo hopen we dat het nog veiliger is.

Wirdurmerbaai 
Door de werkgroep Plonz is de definitieve naam voor de oeverrand bij de 
houten brug naar Hikkemieden geworden: “Wirdumerbaai”! Voor de voort-
gang zie ook elders in dit nummer.

Namens Dorpsbelang,
Johan Kruiger 

Zwemplek

Hoera, in maart/april wordt een start gemaakt met de aanleg van de zwem-
plek in Wirdum bij het fietsbruggetje naar de wijk Hekkemiede. De afvalbak 
bij de bank tegenover Swichumerdyk 3 wordt verplaatst naar de zwemplek 
en blijft dan geleegd worden door de gemeente. In de genoemde afvalbak 
wordt nu weinig afval gedaan. Voor wie er wat ingooide, afval en honden-
poepzakjes kunt je 50 meter verderop kwijt vlakbij de fietsenstalling van de 
scholen of bij de Loodyk, direct naast het bosje bij de Golle.

Werkgroep zwemplek, werkgroep onder Dorpsbelang,
Yvonne van Manen
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ALV Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2018

Opening
De aanwezige politiek en dorpenmanager Rikkie Hagen worden door de 
voorzitter bedankt voor hun aanwezigheid. Wethouder Friso Douwstra kan 
deze ALV niet aanwezig zijn, vanwege de raadsvergaderingen, die vanaf 
februari 2018 van de maandag naar de woensdag zijn verplaatst.

De agenda en het jaarverslag van de ALV van 2017 zijn te lezen geweest 
in de Tuorkefretter van april 2018. Verslag en notulen worden ongewijzigd 
vastgesteld. En komt ook op de site van Dorpsbelang.

Net als vorig jaar is het jaarverslag van 2017 in beeld gebracht.

Studenten van Hall Larenstein
Deze hadden als opdracht meegekregen: maak een energiescan van Wirdum 
en Swichum. Hierover is een discussie- en een informatieavond geweest. En 
ze hebben een rapportage gemaakt. Dit rapport met een advies is te lezen 
op de website van Wirdum Swichum onder het kopje archief.

Zonnepark
Waar het zonnepark van 41 hectare startte als een gerucht, werd deze door 
de gemeente toch bevestigd in 2017.

Met Peter Smit als voortrekker is er een actiegroep gestart. En na alle acties 
van deze groep en Dorpsbelang zijn er uiteindelijk twee bezwaarschriften 
opgesteld, één van Dorpsbelang en één vanuit de actiegroep, deze zullen 
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maandag 9 april 2018 door de Raad van State behandeld worden. Hier 
gaan leden van de werkgroep en Dorpsbelang naartoe.

4 januari 2018 heeft de gemeente nog een plan van Kronos afgeketst op 
basis van het niet voldoen aan de voorwaarde, het bezwaar lijkt dus te 
werken.

Deze gebeurtenis heeft geleid tot het samenstellen van een werkgroep 
duurzaamheid binnen Wirdum, Swichum en Wytgaard.

Via de gemeentewebsite: www.planvoordezon.nl kunnen eigen initiatieven 
ook worden gemeld en subsidies aangevraagd. 

Gebeurtenissen 2017 in beeld

Verdere activiteiten 2017

Straatlantaarns 
Er zijn een aantal straatlantaarns weggehaald. En enkele zijn vervangen.



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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Bezoek nieuwe bewoners: 
Ineke en Marian hebben de taak van Anneke en Mien overgenomen om 
nieuwe bewoners in Wirdum en Swichum te bezoeken en welkom te heten. 
In 2017 zijn in samenwerking met ondernemersvereniging “de Schakel” 
stoffen tasjes gemaakt welke zijn ontworpen door Rob Broersma zodat 
de dames niet meer onderweg hoeven met plastic tasjes. Er zijn al veel 
positieve geluiden geweest over deze nieuwe tasjes. En er is interesse voor 
de aanschaf van de tasjes voor persoonlijk gebruik. 

Nieuwe begrenzing: 
Door de gemeente is er besloten om alle grond binnen de Haak bij 
Leeuwarden te voegen. Dit betekent onder andere dat Barrahûs nu niet 
meer bij Wirdum hoort. Door Bettie Jongbloed is er een peiling gehouden 
onder de bewoners om hun mening hierover te peilen. Hier kwam niet veel 
respons op. Het gebied behoort nu weer bij Leeuwarden.

Dorpsarchief: 
Door Jan Dijkstra en Jochum Hoekstra is er zorg geuit hoe het dorpsarchief 
over Wirdum en Swichum behouden kan worden. Er zijn contacten gelegd 
met Historisch Centrum Leeuwarden en er is een oproep geweest in de 
Tuorkefretter hoe dit vorm te geven en wie zich hiervoor in zou willen 
zetten. Ook is er contact met de Golle of het archief ook daar gevestigd 
kan worden. Wordt nog vervolgd. 

Lichtvervuiling Werpsterhoek en lichtmast Van der Valk:
Er zijn zorgen over de lichtvervuiling en overlast van het licht van de 
Werpsterhoek en de lichtmast. Ook Natuurmonumenten heeft hierover zijn 
zorgen geuit. Dorpsbelang heeft samen met hen een goed gesprek gehad 
bij Van der Valk. Dit heeft geresulteerd in de aanpassing van de brandtijden 
van de lichtmast (na 21 uur niet meer aan).

Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de aandacht die de lichtmast trekt 
onveilig voor het verkeer is en hebben de gemeente hierover aangeschreven. 
Hier is tot nu toe nog geen contact meer over geweest. 

Dorpsbelang heeft ook contact met Rijkswaterstaat over het lichtgebruik 
bij de Werpsterhoek. Het originele plan was het gebruik van meer licht 
gedurende de spitstijden en buiten de spitstijden een minder fel lichtgebruik. 
Echter heeft het beheer van de lichten geen goede instructie gekregen hoe 
dit te bewerkstelligen en kunnen de computersystemen tot op heden nog 
niet op de juiste manier ingesteld worden. Dit heeft wel hun aandacht.
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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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Bebording rond op- en afritten Wirdum:
De snelheidsaanduiding rond de op- en afritten van Wirdum zijn alleen 
aangeduid door een bord: “autoweg”. Dorpsbelang heeft aangegeven 
dit graag aangevuld te zien met een snelheidsbord van “100 km per 
uur”. Het verkeersbord bij de afrit naar Wirdum vanuit Leeuwarden 
is niet meer aanwezig, waardoor de afrit niet goed zichtbaar is. Ook is 
de elektriciteitskast op de weg naar Leeuwarden omgewaaid. Dit heeft 
de aandacht bij Rijkswaterstaat en ze geven aan de werkzaamheden te 
clusteren wanneer er ook andere werkzaamheden gepland staan.

Werkgroep Groen:
Er is een stekjesdag georganiseerd en in samenwerking met de bewoners 
van de Hikkemieden een wilgen-hut gerealiseerd. De werkgroep gaat 
evalueren of de huidige activiteiten aangevuld kunnen worden met andere 
activiteiten. 

Hikkemieden:
Er is een tijdelijke speelvoorziening geplaatst omdat de grond een 
bouwbestemming heeft. 
Er is overleg met de groenvoorziening van de gemeente en met de 
werkgroep groen om toch al te starten met de groenvoorziening van de 
Hikkemieden. Dit om het woonplezier te verhogen van de mensen die er al 
wonen en het aanzien te verbeteren om zo de verkoop te stimuleren. 

Haventje:
Deze staat aangegeven in het bestemmingsplan. De gemeente heeft in 
oktober 2017 geantwoord op vragen van D66. Hier geven ze aan dat er 
nu geen behoefte is aan een haventje. Dit terwijl de behoefte wel wordt 
aangegeven. We blijven hier alert op.

Bloembak / snelheidsremmers:
Er is in 2017 een verzoek geweest bij de gemeente voor drie snelheidsremmers 
op de William Robert Fisherstrjitte / George Emersonstrjitte, zoals ook 
geplaatst op de Tsjaerderdyk. Uiteindelijk is er één bloembak geplaatst van 
een aanzienlijk kleiner formaat. 
Bij de ingang van Wirdum bij de voormalige tennisbaan zal een 
wegversmalling komen. Ook zal de verzakking van de weg aangepakt 
gaan worden. De weg zal hierdoor half september ongeveer drie weken 
afgesloten zijn. 
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Bijdragen Dorpsbelang:
−	 4 mei comité 
−	 Dorpsfeest
−	 Dorpshuis De Golle
−	 Restauratie kerktoren
−	 schoolreis Unia/De Arke
−	 UVV
−	 Fietstocht W3 fietsklassieker
−	 Project 2018 (toneelverenigingen)
−	 Nieuwjaarsduik

Ook is Dorpsbelang actief op zoek gegaan naar 
initiatieven in het dorp om deze te helpen en 
roept dorpsbewoners ook om te vragen om 
steun voor projecten en initiatieven. 

Vooruitblik
−	 De werkgroep duurzaam gaat vervolg geven aan de warmtescans, door 

ook een duurzaamheid visie te formuleren. 
−	 De werkgroep (water-) recreatie gaat zich verder buigen over de invulling 

van het strandje en het terrein van de tennisbaan. Dit in samenwerking 
met gemeente en waterschap.

−	 In het dorp zijn drie speeltoestellen afgekeurd, zoals ook te lezen in 
de Tuorkefretter. Deze zullen de komende week verwijderd worden. 
Nieuwe toestellen zijn uitgezocht door Dorpsbelang samen met de 
gemeente en besteld. Deze zullen na levering (6-8 weken) nog voor 
het “speelseizoen” geplaatst worden. Dorpsbelang heeft hiervoor ook 
een kleine bijdrage geleverd voor het herplaatsen van mooie passende 
toestellen en het onderhoud. 

Financieel jaarverslag 2017
Leoni Bouma en Sjors Hempenius waren dit jaar de kascommissie en 
hebben de penningmeester decharge gegeven. De nieuwe kascommissie 
bestaat uit: Peter Smit en Simon Adema.

Bestuursleden
Bettie Jongbloed was al afgetreden tijdens de ALV van 2016, hier was nog 
geen opvolger voor gevonden. Jan Klaren is dit jaar aftredend. Hierdoor zijn 
twee vacatures voor bestuursleden ontstaan. Leoni Bouma en Johan van 
Leeuwen zijn zonder tegen kandidaten bij deze toegetreden tot het bestuur 
van Dorpsbelang en worden bij voorbaat bedankt met een bloemetje.
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Er wordt afscheid genomen van Jan. Zijn inzet van de afgelopen jaren 
is de beschrijven als: Daadkrachtig, inventief en doortastend. Ook is de 
samenwerking tussen de twee duovoorzitters altijd erg prettig geweest. De 
inzet van Jan betreffende het opzetten en onderhouden van de website, 
zijn rol als afgevaardigde van Dorpsbelang bij het Golle bestuur en zijn 
grote inzet bij het goed afhandelen van het zonnepark zal het bestuur niet 
snel vergeten. 

Stellen van vragen aan de gemeente
Rikkie Hagen is na een nieuwe indeling van de dorpenmanagers nu 
gekoppeld aan de dorpen Wirdum en Swichum. 

Vraag:
De heer Zeinstra: Is het project van de straatlantaarns nu afgelopen en wat 
zijn hiervan de opbrengsten (Financieel en op gebied van duurzaamheid)? 
Antwoord:
De doelstelling van de gemeente met dit project was minder gebruik van 
energie en minder uitstoot. De precieze “winsten” van het project zijn 
waarschijnlijk niet precies vastgelegd, maar Rikkie zal navragen of hier een 
terugkoppeling van kan komen. Om de bewustwording van duurzaamheid 
in het dorp te vergroten wordt deze terugkoppeling gewaardeerd, ook 
wanneer er bijvoorbeeld informatie zou zijn over het effect van het project 
op de flora en de fauna. Wanneer er financiële opbrengsten uit het project 
gekomen zouden zijn, dan vloeien deze terug in de algemene middelen van 
de gemeente. 
De verwijderde lantaarns zijn deels hergebruikt op punten waar dit nodig 
was. 

Vraag:
Mevrouw Zijlstra: Door de storm zijn er op de George Emersonstrjitte 
enkele bomen omgewaaid en nog niet teruggeplaatst. In de krant heeft 
echter gestaan dat alle bomen echter wel alweer zijn geplaatst. Aangezien 
de bomen ook met een bepaalde visie zijn geplaatst, zouden wij ze graag 
weer terug gezien worden. 
Antwoord:
Bomen worden niet altijd 1 op 1 op de dezelfde plaats teruggeplaatst. 
Er wordt altijd gekeken waar op dat moment de beste plekken zijn. Ook 
kunnen sommige bomen door gemeente zelf geplaatst worden, maar 
bij grote stormen en grote aantallen wordt dit in een groter project 
aangepakt welke langer duurt. Daarnaast kunnen bomen niet het hele 
jaar geplant worden en kan dit ook vertraging geven. Mochten er vragen 
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zijn of bomen nog geplaatst gaan worden, kan er altijd met 14058 (het 
klachtennummer van de gemeente) gebeld worden, dan kunnen zij kijken 
of deze werkzaamheden wel of niet gepland staan. 

Vraag:
Wordt er door de gemeente nog elk jaar geschouwd?
Antwoord: 
Ja, dit doet de gemeente zelf en heeft hier een verplichting in. Ze kijken 
bijvoorbeeld naar de staat van het gras, de speeltoestellen en eventueel 
zwerfvuil. Je kan als dorp ook de gemeente verzoeken om samen te 
schouwen. 

Vraag:
Mevrouw Jongbloed: Barrahûs hoorde tot nu toe altijd bij Wirdum, maar nu 
bij Leeuwarden. Mogen bewoners nog altijd lid blijven van Dorpsbelang? 
Ook hebben de bewoners nu niets om op terug te vallen. Het is niet duidelijk 
bij welke wijk ze nu horen en waar ze moeten zijn wanneer er wat is.
Antwoord:
Lidmaatschap bij Dorpsbelang kan, verder kan er bij vragen altijd contact 
opgenomen worden met 14058. Hoe de buurtschap zich verder wil 
organiseren of waar aan te sluiten is aan de buurtschap zelf. Wel vallen ze 
meestal onder een wijk. Rikkie zal uitzoeken welke dat nu zal zijn. 
Bettie Jongbloed vult aan dat Barrahûs een groen kombord zal krijgen. 
Dorpsbelang zal bespreken hoe de aansluiting en ondersteuning van 
Barrahûs in te vullen tot er meer duidelijkheid is. 

Vraag:
De heer Talsma; 
Natuur-monumenten 
heeft nu zitting 
genomen in de 
‘pleats’ bij Wirdum. 
Kan Dorpsbelang de 
banden aanhalen 
en eens vragen of 
ze een keer een 
informatiemoment / 
kennismaking willen 
organiseren?
Antwoord: Goed 
idee.
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Vraag:
De heer Scheffer; Er zijn geluiden binnen het Sociaal domein dat dorpshuizen 
en Dorpsbelangen samengevoegd dienen te worden, wat is hiervan waar?
Antwoord:
Er zijn inderdaad politieke partijen die dit standpunt innemen. Echter is er 
net een akkoord gesloten dat men zich mag organiseren hoe men dat zelf 
wil of hoe het uit het verleden is ontstaan. Dorpen worden wel vaak als 
voorbeeld genomen, omdat de samenwerking hier vaak goed gaat en soms 
al samenvoegingen zijn. 
Rondvraag
Er wordt gevraagd of er nog sprake is van het verhogen van de 
hoogspanningsmasten. Dit is niet aan de orde geweest. Een parallel lopend 
plan van hoge masten vanuit de Eemshaven is wel over gesproken, maar 
dit is van de baan. 

Op de maquette die in het gemeentehuis heeft gestaan stonden bomen 
rond de Werpsterhoek, deze zijn echter vervallen in de nieuwe opzet waarbij 
de weg verhoogd is. Dorpsbelang heeft deze wens echter nog wel, samen 
met de werkgroep groen, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en van der 
Valk. In ieder geval zal er langs het voetpad een bomenrij geplant worden. 

De lichtmast van Van der Valk wordt al gebruikt door het dorp. Bijvoorbeeld 
om het dorpsfeest aan te kondigen en activiteiten in de Golle. Het gebruik 
van de lichtmast wordt op individueel niveau gedaan. Er wordt zorg geuit 
dat bij het meer gebruik van de lichtmast door het dorp, de vraag om het 
verwijderen van deze mast minder sterk zal zijn. Echter wanneer het gebruik 
van de mast wordt gevraagd binnen de aangegeven branduren, dan kan 
er altijd een verzoek gedaan worden op het beperken van de branduren. 

Richting Goutum staan nog altijd verkeersborden en gele borden. Deze 
oprit is echter al lang afgesloten. Dorpsbelang zal informeren of deze 
verwijderd kunnen worden.

Johan Kruiger sluit dit eerste gedeelte van de vergadering. 
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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

Egels in Wirdum Swichum

Op het moment dat je dit leest, ontwaken de egels hongerig uit hun 
winterslaap. Ze zwemmen, zijn lenig en lopen zo een kilometer per nacht, 
vaak over vaste routes. Ieder jaar zie ik egels in Wirdum in de tuin scharrelen 
en ook plat gereden op straat liggen. Wonen er in de Hekkemiedewijk en de 
Pastorijfinne (met zijn grote binnentuin en rustige ligging een ideale plek) 
ook al egels? En in de andere buurten en in Swichum? De volkstuinen? In het 
groen rond het voetbalveld? Graag horen wij het als je een egel tegenkomt 
in het dorp of ze al jaren in de tuin hebt. 

Egels hebben droge en beschutte plekken nodig. Ze slapen in de zomer 
onder dicht struikgewas, takkenbossen, wat scheef gestapelde dakpannen, 
boomstronken of bij een composthoop. De jongen liggen daaronder, in een 
nest van bladeren en mos, goed verborgen. Nesten worden vaak als dat kan 
ook in de grond gemaakt. Egels zien elkaar alleen bij de paring, maken dan 
veel kabaal en gaan verder alleen door het leven. Een vrouwtje heeft maar 
één nestje per jaar, de jongen worden tussen juni en oktober geboren. Ze 
hebben min of meer een vast ‘leefgebied’ tot een tiental hectares, dat is 
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best groot, maar ze delen dat; het zijn vaak meerdere dieren die van je tuin 
gebruik maken. Als we onze tuinen en openbaar groen erop inrichten, dan 
kunnen er heel wat egels in Wirdum leven. 
Gebruik je voorjaars- en opruimkriebels en pas je tuin aan, zodat je van een 
familie egeltjes kan genieten op een mooie zomeravond: 

•	 Maak droge en beschutte plekken in je tuin voor slaap en nestruimte 
(zie hierboven)

•	 Maak je tuin toegankelijk voor egels (10 cm ruimte aan de onderkant 
van schuttingen of afrasteringen of een flink aantal openingen van 
10 bij 10 cm is voldoende) en vraag je buurt dat ook te doen. 

•	 Zorg voor een tuin met planten en struiken waar ze snuivend, 
snuffelend en smakkend kevers, rupsen, regenwormen, vliegen, 
muggen, oorwurmen, slakken en bessen kunnen eten. Moeder egel 
hoeft dan om haar jongen te voeden niet de straat over te steken. 
En het is ook fijn voor bijen, vlinders en vogels.

•	 Gebruik geen gif in je tuin; milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen 
bestaan niet. Egels zitten hoog in de voedselketen en gaan er dood 
aan.

•	 Tref je een nest aan met jonkies, meteen goed afdekken en met 
rust laten.



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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•	 Wil je ze zien in de schemering? Wat kattenbrokjes vinden ze heerlijk; 
melk ook, maar daar worden ze ziek van.

•	 Zorg ervoor dat ze in en uit een vijver of vaart kunnen komen via 
een schuin plankje of een boomstronk. 

Yvonne van Manen
namens Werkgroep Groen

De afspraak

Het jaar is alweer een maand oud, maar het is nooit te laat 
om goede voornemens te ventileren. Eén van onze voornemens is om het 
spreekuur beter te spreiden. Nu is het vaak heel druk en soms erg rustig op 
het open spreekuur. Dat kan beter. Maar dat kan alleen als wij voortaan op 
volgorde gaan plannen. Zo kunnen we elke patiënt nog beter alle aandacht 
geven die wenselijk is.
Het is de bedoeling dat alle open spreekuren vanaf 1 april komen te vervallen 
en dat wij uitsluitend op afspraak gaan werken. Dat geeft meer rust in de 
wachtkamer en minder stress voor onze patiënten én hun baasjes. Het is een 
extra handeling om eerst even de telefoon te pakken, maar het moet voor 
zowel jouw planning als de onze een grote verbetering opleveren. Voor de 
jaarlijkse controle, vaccinaties, chippen en kleine mankementen zal het mo-
gelijk worden gemaakt om via onze vernieuwde site (www.dierenartsgrou.
nl) online een afspraak te maken.
Voor grotere problemen is het beter om telefonisch een tijd in te plannen. 
In principe is er de mogelijkheid om tussen 8.30 en 18 uur af te spreken, we 
zijn dus flexibeler en minder aan bepaalde tijden gebonden. Deze ommekeer 
zal voor een ieder even wennen zijn, maar wij zijn ervan overtuigd dat het 
na verloop van tijd voor iedereen én onze patiënten een uitkomst zal zijn. 
Dus: Vanaf 1 april uitsluitend op afspraak. En dat is geen grap!

Menno J. Wiersma,
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
www.bistedokter.nl
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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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Vrijwilligers/sters gezocht
Help Present helpen!

Present is een organisatie die mensen, die willen helpen, in contact brengt 
met mensen, die deze hulp hard nodig hebben. Het gaat om praktische 
klussen, zoals het huis/tuin opruimen/ schoonmaken, klusjes aan een 
woning, diverse sociale activiteiten enz. Door de herindeling is de gemeente 
Leeuwarden uitgebreid, daar mee ook ons werkgebied, krijgen wij meer 
hulpaanvragen binnen en hebben helpers nodig.

Om hulpaanvragen te kunnen uitvoeren hebben wij mensen nodig die:
•	 Het kantoor aan de Hooidollen 404 te Leeuwarden willen versterken 

door de project administratie en de website bij te houden.
•	 De hulpaanvragen voor bijv. verhuizing, klussen, huis/tuin opruimen, 

sociale activiteiten enz. te beoordelen en in kaart brengen. 
•	 Vrijwilligers kunnen begeleiden bij de uitvoering van een klus en 

de evaluatie doen.
•	 Zelf of in een groepje de klussen willen uitvoeren.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die met respect voor de hulpvrager 
uitvoering willen geven aan de missie van Present. 

Gevraagde tijd een paar uur tot …. uur per week; het uitvoeren van een klus 
duurt meestal een dag of dagdeel.
Beloning: dankbare hulpvragers en blije vrijwilligers, dat zij dit hebben 
kunnen doen. En... een prettige werksfeer met een coördinator als vraagbaak 
en begeleider.

Meer info: kijk op de website www.
stichtingpresent.nl/leeuwarden of bel 
met Ruud Leegstra tel. 0582134110 c.q. 
Pieter Kooistra tel. 0582880038, waar u 
zich ook kunt opgeven. De opgave kan 
via info@presentleeuwarden.nl
Hierna volgt een gesprek waarna over 
en weer wordt besloten wel of niet met 
elkaar in zee te gaan. 



24

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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Vakantiegezinnen gezocht

Jouw huis… haar thuis 

Wat is thuis? Is thuis op dezelfde plek als daar waar je huis staat? Is thuis 
een gebouw of een gevoel? De dikke van Dale omschrijft thuis als de plaats 
waar iemand zich thuis voelt. Thuis hoort een plek te zijn waar je tot rust 
kan komen, waar je je goed voelt en 
waar je jezelf kan zijn. Kan iemand zich 
op meerdere plekken thuis voelen? Ja 
hoor! Al is het maar voor eventjes…

Europa Kinderhulp is op zoek naar 
mensen (jong, oud, samen of alleen) die 
deze zomer hun (t)huis voor eventjes 
willen delen met kinderen uit Neder-
land, België, Frankrijk en Duitsland. 
Door hen in de zomervakantie sim-
pelweg mee te laten draaien bij jou of 
jullie thuis, kunnen deze kinderen even 
op adem komen. Samen eten, samen 
spelen. Kind zijn. 

Wordt jouw of jullie huis deze zomer 
voor eventjes haar thuis?
Neem contact op met Joke de Vries 
voor meer informatie. Telefoonnummer 0518-841942 of stuur een mailtje 
naar friesland@europakinderhulp.nl. 

Data van de verschillende kinderreizen in Friesland in 2019 
Nederlandse kinderen: 22 juli – 31 juli 
Belgische kinderen: 22 juli – 5 augustus 

Franse kinderen: Secours Populaire Francaise 23 juli – 6 augustus 
Duitse kinderen: Hannover 15 juli – 26 juli
  Schneeberg/Delitzsch 22 juli - 9 augustus
  Oldenburg 12 juli – 26 juli
 
Aafje van Dijk,
Stichting Europa Kinderhulp

11-2-2019 P…

chrome-extensi… 1/2
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Rabobank Clubkas Campagne 
Stem op de Feestcommissie Wirdum/Swichum

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland draagt het verenigingsleven 
een warm hart toe. En daarom organiseert zij jaarlijks de Rabobank Clubkas 
Campagne. De basisgedachte is dat leden bepalen welke clubs een bijdrage 
ontvangen. De feestcommissie Wirdum/Swichum doet ook mee aan de Ra-
bobank Clubkas Campagne.

Stemmen 
Van 27 maart tot en met 7 april kunnen Rabobankleden hun stem uitbrengen 
op hun favoriete club via rabobank.nl/lnwf. In maart ontvangen leden een 
persoonlijke uitnodiging om te stemmen. Als alle stemmen zijn uitgebracht 
wordt het totaalbedrag gedeeld door het aantal stemmen en wordt de 
waarde per stem duidelijk. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de 
bijdrage voor een club!

Oproep aan iedereen
Ben jij lid van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland? Breng dan 
je stem uit op onze club. Vergeet niet aan je familie en vrienden te vragen 
om hun stem uit te brengen op onze club.
Elke stem is geld waard!
De feestcommissie Wirdum/Swichum kan wel een extra zakcentje gebruiken. 
Dankzij jouw stem, kunnen wij er weer een geweldig dorpsfeest van maken.

Meer informatie over de Rabobank clubkas Campagne en het lidmaatschap 
van de Rabobank vind je op rabobank.nl/Lnwf.
 
De Feestcommissie Wirdum/Swichum  

Lidmaatschap Rabobank

Wil jij ook stemmen? Maar ben je nog geen lid van de Rabobank? Dan kun 
je dat heel eenvoudig regelen. Via Rabo Online Bankieren en de Rabo Ban-
kieren App kunnen klanten via het tabblad ‘Zelf regelen’ en dan vervolgens 
‘Profiel’ en ‘Contactgegevens wijzigen’ bekijken of zij lid zijn. Het lidmaat-
schap is gratis.

Wat houdt het lidmaatschap van de Rabobank in?
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Je:
… wordt uitgenodigd voor lezingen, evenementen en netwerksessies;
… ontvangt meerdere keren per jaar ons ledenmagazine of digitaal magazine;
… kunt meedenken over de bank als gesprekspartner in de ledenraad;
… kunt gebruik maken van mooie ledenaanbiedingen;
… mag stemmen op jouw favoriete clubs tijdens de Rabobank Clubkas 
Campagne.

Vraag je het lidmaatschap voor 20 maart aan, dan krijg je een stemcode 
toegestuurd en kun jij ook van 27 maart tot 7 april stemmen. Ook ‘jouw’ 
club is ermee geholpen!

Rommelmarkt

Op zaterdag 13 april van 9:30 tot 12 uur is er rommelmarkt in De Golle. De 
opbrengst is voor gymnastiekvereniging KDO en dorpshuis De Golle. Om 
10 uur worden de extra bijzondere goederen per opbod verkocht.
De spullen die na afloop overblijven worden naar de kringloop gebracht.

Heeft u nog spullen die wij mogen verkopen? 
Dan kunt u deze naar De Golle brengen op vrijdag 12 april tot 20 uur. Ook 
kunt u in de week van de rommelmarkt bellen naar 06-22811893, dan ko-
men wij uw spullen ophalen.

We hopen weer op veel leuke spulletjes en vele kopers!
Oproep aan de vaste vrijwilligers: alvast 12 en 13 april vrijhouden in de 
agenda.

De rommelmarkt commissie,
Bettie Jongbloed
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Raad Waar

Hoe goed ken jij Wirdum en Swichum? In deze nieuwe rubriek zie je iedere 
maand een foto.
Weet jij waar deze foto gemaakt is?

Volgende maand een nieuwe foto en de locatie van deze mooie “Lytse Mini 
Bieb”.
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Moppentrommel 

Zitten twee slangen met elkaar te praten, zegt de één 
tegen de ander: “Ik hoop maar dat ik niet giftig ben!” 
“Hoezo dat?”, vraagt de ander. “Nou”, begint de eer-
ste slang weer. “ik heb net op mijn tong gebeten!”

              Welke bril kun je niet opzetten?

Jantje komt heel laat en helemaal kletsnat thuis. Zijn moeder vraagt: “Waar-
om ben je zo laat?” Jantje: “Nou, we speelden vadertje en moedertje en we 
gingen de hond uitlaten.” “En hoe kom je dan zo nat?”, wil zijn moeder 
weten. Jantje: “Ik was de boom!”

Frans zegt tegen Frans in het Frans: “Is Frans in het Frans ook Frans?” 
“Nee”, zegt Frans in het Frans. “Frans in het Frans is François!”

Jantje en Peter zijn op het strand. 
Ze krijgen allebei een boterham 
van Jantjes moeder. Jantje gooit 
die van Peter in het water. Peter 
huilt. Er komt een man langs die 
vraagt: “Wat is er jongetje, waar-
om huil je?” “Jantje heeft mijn 
boterham in het water gegooid”, 
antwoordt Peter. De man vraagt: 
“Was het met opzet?” Jantje: 
“Nee, met kaas.”

Antwoord: Een wc-bril!



Wij organiseren een 
walkingdinner. Je 
wandelt van voorgerecht 
naar hoofdgerecht en dan 
naar een toetje.  
U krijgt 2 dagen van te 
voren de locatie 
doorgestuurd. 
Start rond 18.00 uur  
 
Lijkt u dit leuk dan kan u zich 
opgeven bij Gerda Kuit 
(whatsapp)Tel: 06-43144416 
Of via:  geef.ws/walkingdinner 
 

 

 

 

Wij , Yke-Jelmer, Esther en 
Gerda, gaan aankomend 
zomer naar Ghana om daar 
klaslokalen te bouwen. Het is 
zo machtig mooi dat je met 
het bouwen van de 
klaslokalen en het aanwezig 
zijn daar, de kinderen en 
families mag dienen en hun 
zo een betere toekomst kunt 
bieden.  

Daarom willen wij u vragen 
om te komen eten. Zo bouwt 
u mee aan drie klaslokalen in 
Asenema (Ghana)  

www.worldservants.nl/leeuwardendewijngaard.nl 

 

Vrijdag 29 MAART 

 

Of scan de QR code 
Kosten: 
Volwassene € 20,-
Kind             € 15,- 
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Voedselbank

Tip voor de maand maart:

Vlees- en visproducten in blik

De mand staat de gehele maand bij de Superrr in het 
dorp

Kledingactie

Dames, heren, meisjes, jongens. 

Zijn de kleren te klein of de kleur niet meer goed 
en ruimen jullie de kasten op, denk dan aan ons 
en doe het niet weg want wij komen het halen.

Ook zijn we dolblij met baby- en 
kleuterkleding in alle maten.

En zijn er schoenen die jullie niet meer 
willen dragen, groot en klein.

Doe alles in een plasticzak, en bewaar het 
voor ons.

Op zaterdag 6 april komen wij weer langs om het allemaal op te halen. Als 
u het voor 9 uur buiten zet dan komen wij het op te halen.

Alvast bedankt namens de vrijwilligers en de diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Wirdum e.o. 
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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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BINGO!

Op donderdag 28 maart is het weer tijd voor Bingo! 

Een gezellig samenzijn met mooie prijzen en tevens een fijne afsluiting van 
het winterseizoen.
De dagen worden langer en de tijd om buiten te zijn breekt weer aan. Toch 
kan het weer nog onstabiel zijn. Omdat het op de bingodag bijna april is 
hier een aantal weerspreuken over april:

−	 ‘t Mag vroeg of laat zijn, april wil kwaad zijn
−	 Al doet april ons mooi weer aanschouwen, ‘t is evenals fortuin, we 
−	 kunnen hem niet vertrouwen
−	 Als het in april regenen wil, blijven de boeren niet stil
−	 April mooi en rein, in mei zal het donker zijn
−	 Maartse wind en aprilse regen beloven voor mei grote zegen

Laten wij daarom de gezelligheid nog maar even binnen zoeken!

Na de bingo luiden wij het voorjaar in met het bekende ‘maitiidsslokje’.
De entree is € 5,- (inclusief slokje).
Iedereen is van harte welkom op deze gezellige middag! Wij beginnen om 
14 uur, in de Fikarij.

Wilt u graag van huis worden gehaald? Bel dan met:
Simon Turkstra 255 14 63 of
Uilke Postmus 255 21 92
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De Nacht fan Wurdum!

Net als voorgaande jaren organiseert de Jeugdsoos in samenwerking met 
de Gollefreonen en het Golle bestuur weer de jaarlijkse Nacht fan Wurdum. 
Dit jaar zal de Nacht fan Wurdum gehouden worden op 16 maart. Niemand 
minder dan Kings of Diamonds verzorgen de muziek op deze avond.

Van Golden Earring, Guns ‘n Roses en Bon Jovi tot Kings of Leon en Martin 
Garrix, alles komt bij deze band in hoog tempo voorbij. Met vloeiende med-
leys hoor je alles wat je op een avond wil horen, zodat het niet anders kan 
dan dat het dak er vanaf vliegt. (zie ook poster hiernaast)

Tot dan!
Rutger Vellinga

Film–/diajûn

Oan de ynwenners fan Wurdum – Swichum e.o.

Op tiisdei 9 april wurd er yn doarpshûs ‘‘it String ‘‘ te Boksum in film-/
diajûn organisearre troch de film kommisje fan de Fûgelwacht Boksum e.o.
We sette útein om 19.45 oere. De tagong is fergees.

We ha yn 2019 in topper op foto-gebiet fêst lizze kinnen. Jimme doarps-
genoat Henk Laverman komt del en nimt ús yn 2 x 40 minuten mei, mei 
prachtige bylden út ús eigen provinsje en fan Teksel.
Hy hat ek bûten de lânsgrinzen moaie bylden 
fêstlein dy’t er graach mei ús /jimme diele wol.
Nijsgjirrich? Jo/jimme binne wolkom.
Net stinne … mar der hinne.

Yn it skoft wurde lotsjes ferkoft wer fan de op-
bringst te goede komt oan it wurk fan en troch ús 
fûgelwacht.

Siep Tilma,
bestjoerder fûgelwacht Boksum e.o.



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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Graag vragen wij uw aandacht voor 
de jeugd sponsoractie van de Poiesz. 
Doet u boodschappen bij de Poiesz 
dan krijgt u spaarmunten. Deze 
munten 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?

Muziekverenigingen hebben het niet makkelijk om financieel het hoofd boven 
water te houden. Naast het houden van acties kunnen we nog financiële 
steun krijgen uit fondsen en subsidies.
Bent of kent u iemand die ervaring heeft met het aanschrijven van fondsen 
of het binnenhalen van subsidies, wij zouden hier heel goed hulp bij kun-
nen gebruiken! 

Agenda:
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

Like ons op facebook!

info@brassbandwirdum.nl
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Elf fonteinen fietstocht
Friesland is elf monumenten rijker. On-
langs is in Dokkum de laatste van de elf 
fonteinen in de Friese steden in gebruik 
genomen. Als organisatoren van de 
W3-fietsklassieker leek ons dit een mooi 
moment om als fietsliefhebbers een 
alternatieve Elfstedentocht te organise-
ren, namelijk de 11-Fonteinen-tocht. We 
gaan deze tocht vanuit Wirdum orga-
niseren en wel op zaterdag 30 maart. 
Iedereen is welkom om mee te fietsen.
Omdat de route langs alle 11 fonteinen 
een serieuze afstand van ruim 200 km 
bedraagt, gaan we de tocht in drie va-
rianten aanbieden:

  7 fonteinen: 126 km
  9 fonteinen: 159 km
11 fonteinen: 205 km

Het zou mooi zijn als we met een leuk groepje deelnemers kunnen star-
ten. We organiseren het low-profile, d.w.z. zonder verzorging onderweg 

of vervoerservice bij pech. 
Natuurlijk letten we wel op 
elkaar en fietsen we in een 
tempo dat bij de groep past. 
We zorgen ervoor dat in elk 
groepje iemand meefietst die 
de route kent en we maken 
onderweg voldoende stops 
voor koffie en lunch. Tot slot 
geven we de tocht een cul-
tureel tintje mee en vertellen 
we het verhaal dat aan elke 
fontein verbonden is. 

Lijkt het je leuk om mee 
te fietsen? Gewoon doen! 
Aanmelden is niet nodig en 
deelname is gratis; je fietst 
wel mee op eigen risico. 
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Maatschutjassen

We naderen het einde van het seizoen. Deze maanden wordt er nog fel 
gestreden om de punten, zodat we in april de schutjaskampioen van Wirdum 
bekend kunnen maken. De uitslagen:

18 januari
1e 2e 3e 
E. ten Hove A.J. Terpstra K. Nijp
B. de Ruiter Sj. Jorna W. Roorda
(3 gew.)  (2 gew. +9)  (2 gew. +7 ).

8 februari 
1e 2e 3e  
Joh. Duhoux J. Adema S. Kuperus
P. Haaima A. Boomsma W. Roorda
(3 gew.) (2 gew. +6) (2 gew. +3)

De volgende schutjasavonden zijn gepland op: 22 maart en 12 april.
Opgave bij A. Boomsma (tel. 2551316) of B. Duhoux (tel. 2551513) 
We starten om 19.30 uur.

A. Boomsma

Datum:  zaterdag 30 maart 2019
Vertrek:  om 7:00 uur bij De Golle, Wirdum
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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



41

Verhuizingen in Wirdum en Swichum

Klaas en Henriët wonen sinds oktober 2018 op de Dekenskamp 5, samen 
met hun kat. Ze wonen tijdelijk in een woonunit naast het huis dat 
ondertussen wordt gebouwd. Ze gaan er vanuit dat het eind april 2019 
klaar zal zijn. 
Henriët komt oorspronkelijk uit Swichum en Klaas uit Wirdum. Hiervoor 
hebben ze ongeveer 5 jaar in Garyp gewoond omdat ze destijds geen 
leuke woning in Wirdum konden vinden. In die periode kwamen ze tot de 
ontdekking dat ze Wirdum, familie en vrienden toch wel misten, waardoor 
ze nu blij zijn om weer in Wirdum te kunnen wonen.
Klaas werkt in Groningen bij Conoship als scheepsontwerper en Henriët 
werkt sinds kort bij de William Schrikker Groep. In hun vrije tijd klussen 
en tuinieren ze graag. Een andere grote hobby is de jaarlijkse wintersport. 
Beiden spelen ze bij de muziekvereniging in Wirdum, waarbij Henriët bugel 
speelt en Klaas euphonium (volgens Klaas kunnen ze nog wel nieuwe leden 
gebruiken).
Klaas houdt daarnaast ook van zeilen met zijn zeilboot waar nog wel het 
één en ander aan moet gebeuren, Henriët vindt zeilen ook wel leuk, maar 
dan vooral met mooi weer.

Marjan en Ineke  
welkominWenS@gmail.com

Rectificatie

In de Tuorkefretter van februari is het artikel “Oer de iisklup” toegeschreven 
aan Jaring en Yt Hettinga. Laatstgenoemde heeft volgens eigen zeggen 
echter nooit in het bestuur van de Ijsclub gezeten. Het artikel had onder-
tekend moeten worden met: Jaring Hettinga en Jaap Peenstra. 

Hendrik Hiemstra
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Wilt u een vergadering, feestavond of iets anders organi seren, spreek dan 
de datum af met ons Ag enda bureau bij Baukje Dol, telefoon: 2551724.
Zo voor komt u, dat u met een lege zaal zit. Niemand kan op 2 plaat sen 
tegelijk zijn.

Agenda van 15 maart tot 1 mei 2019

16-3  bij De Golle Inzameling grof tuinafval

16-3 15.30 uur Fikarij Ontmoeting en gesprek over onze
    dorpskerk

16-3 21.00 uur De Golle Nacht van Wurdum

22-3 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

23-3  bij de Golle Inzameling grof tuinafval

28-3 14.00 uur Fikarij Bingomiddag

30-3 07.00 uur De Golle 11 Fonteinen fietstocht

31-3  Nikolaeskerk Muzikaal optreden THC Grou

  3-4 19.30 uur De Golle Algemene Ledenvergadering 
    Dorpsbelang en De Golle

  6-4 9.00 uur dorp Kledingactie kerk

11-4  Nikolaeskerk Pianist Roon Staal

12-4  De Golle KDO-inlevering spullen rommel-
    markt

12-4 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

13-4 09.30 uur De Golle Rommelmarkt KDO

24 en 25-4 dorp Suikerbrodenactie Brassband 
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

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

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

24-3 09.30 uur ds. W. de Boer-Romkema
  3e zondag 40 dagentijd

31-3 09.30 uur ds. W. de Boer-Romkema
  4e zondag 40 dagentijd

7-4 09.30 uur da. Y. Slik, Balk
  5e zondag 40 dagentijd

14-4 09.30 uur ds. W. de Boer-Romkema
  6e zondag 40 dagentijd – Palmpasen

18-4 19.00 uur ds. W. de Boer-Romkema
  Witte Donderdag – Maaltijd van de Heer

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.





47

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          
www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl

Telefonisch spreekuur: ma. t/m za. van 8.00 - 9.30 uur.
Spreekuur gezelschapsdieren 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


