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Fan ‘e toer besjoen

Het is woensdagavond 3 april en ik sta denkbeeldig op de 
Wirdummer ‘toer’. Ik stel me voor hoe Wirdum en Swichum 
er over 10 jaar van bovenaf uitzien.

Ondertussen in De Golle…

De Golle en Dorpsbelang Wirdum-Swichum hebben hun jaarvergadering. Er 
wordt teruggeblikt op 2018, er worden cijfers gedeeld, nieuwe en aftredende 
bestuursleden passeren de revue en betrokken dorpsbewoners stellen vragen.
Na het officiële gedeelte wordt iedereen uitgenodigd om ideeën aan te 
leveren voor de nieuwe dorpenvisie. We hebben vijf thema’s’:

• Natuur en Milieu
• Wonen en Leven
• Cultuur, Sport en Vrije tijd
• Voorzieningen en Ondernemen
• Verkeer en Veiligheid

Het leverde veel mooie gesprekken, discussies en positieve ideeën op waar-
mee we de dorpenvisie verder kunnen vormgeven. Goed om te zien dat er 
een mix van jong en oud aanwezig was die avond.

Over 10 jaar klim ik opnieuw op de ‘toer’.
Zie ik dan een mooi gebouw waar onze kinderen naar school gaan, waar we 
sporten, vergaderingen en gezellige activiteiten organiseren? Zijn er inmid-
dels genoeg woningen voor starters en senioren zodat ze niet hoeven uit te 
wijken naar andere dorpen? Is het nog groener en duurzamer geworden? 
O, en kijk daar de Wirdumerbaai en de oude tennisbaan: wat is het mooi 
geworden!

Alwien de Boer
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Mededelingen dorpsbelang voor TF april 2019

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.
Deze editie van de Tuorkefretter verschijnt kort na de Algemene Ledenverga-
dering van woensdag 3 april. Het verslag van die avond komt de volgende 
keer. 

Duurzaam Wirdum-Swichum
Met een mooie groep enthousiastelingen is verder gewerkt aan hoe we met 
elkaar naar een meer duurzaam dorp kunnen komen. Daarvoor zijn op 20 
maart een aantal werkgroepjes gestart die in vervolg op de enquete gaan 
kijken naar:

- Woning verduurzaming
- Mobiliteit
- Opwekking van zon- of windenergie

Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om voor onze dorpen een organi-
satievorm op te richten. Denk daarbij aan een dorpscoöperatie. Daar zijn al 
veel voorbeelden van en daar kunnen we goed van leren. 
Het met elkaar kijken naar hoe we ‘meters’ kunnen maken, is prachtig. Tij-
dens de bijeenkomst die we hebben gehad kwamen allerlei goede ideeën 
op tafel. Samenwerken voor energie geeft energie. Bovendien of je nu 
klimaatdrammer bent of juist niet, de energierekening zal voor iedereen 
stijgen en daarom is het slim om initiatief te nemen.

Rijksweg nieuwe borden
Mededeling van Rijkswaterstaat: 

Een aantal weken geleden zijn de autowegborden op de A32/N32 
vervangen door autowegborden met zwarte rand er achter en ze 
zijn groter gemaakt en op een zichtbaardere plaats neergezet. Onze 
verkeerskundigen geven aan dat dit volgens de eisen aan wegont-
werp etc. nu maximaal voldoet. Ze zullen blijvend monitoren of dit 
het gewenste effect heeft.
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Hopelijk dat men zich nu beter aan de snelheid gaat houden. Ervaar je toch 
problemen laat het ons dan weten. 

Wirdurmerbaai 
Eind maart is de aanleg begonnen. De werkgroep koerst naar een officieel 
openingsmoment op zaterdag 11 mei.

Nieuw informatiebord 
Het gele mededelingenbord bij de entree vanaf de snelweg is hopeloos oud 
en rommelig. We zijn samen met De Golle aan het kijken of we dit kunnen 
verbeteren.

Namens Dorpsbelang,
Johan Kruiger 

Dat ynformaasjeboard hat neffes 
my ek net safolle te fertellen. As falt 
der yn Wurdum en Swichum neat 
te belibjen?
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De Zuidlanden - bericht over Wergeasterdyk

Beste betrokkene(n), 

Afgelopen november heeft u van ons een bericht ontvangen met daarin 
uitleg over de werkzaamheden aan de Wergeasterdyk. Hierin gaven wij aan 
dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 maart afgerond zouden zijn. U heeft het 
wellicht al gemerkt, maar het werk is niet klaar. De weg kan daarom helaas 
nog niet vrij worden gegeven. 

Werkzaamheden
De vertraging wordt vooral opgelopen omdat de nutsbedrijven, zoals Lian-
der, er tegenaan lopen dat de kabels onder bomen liggen en die kunnen 
daardoor moeilijk verwijderd worden. Dat vergt behoedzaamheid bij het 
verwijderen om de bomen te sparen en daardoor veel meer tijd. Daarnaast 
heeft tijdens de vorstperiode het werk een tijdje stilgelegen.
De werkzaamheden rondom het bouwrijp maken van fase 1 De Klamp ver-
wachten we af te ronden rond april/mei. Rond die tijd verwachten we dat 
ook de Wergeasterdyk weer geopend wordt. 
Bewoners van de Wergeasterdyk worden tevens per brief geïnformeerd over 
de opgelopen vertraging.

Uw vragen
Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Neemt u gerust contact met 
ons op via 14 058.

Namens Projectbureau De Zuidlanden
Susan van der Werff, Projectassistente

Rectificatie

In de Tuorkefretter van februari staat een stukje over de “Wirdumerbaai”. 
Het wordt in die tekst “zwemplek” genoemd. Van de gemeente mogen we 
dat woord niet gebruiken voor deze locatie. Het woord zwemplek is een 
woord met waarde en specifieke betekenis binnen de gemeente. Het geeft 
namelijk aan dat er controles op zwemkwaliteit zijn. Dit is echter NIET het 
geval bij de “Wirdumerbaai”. Zwemmen daar is op eigen risico.
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De Wirdumerbaai een feit

De Wirdumerbaai is een feit. Bij het verschijnen van deze Tuorkefretter is de 
recreatieve oever al deels gereed. Nu is het de taak om de recreatieve oever 
verder te voorzien van attributen, zoals een picknickbank, boomstammen, 
waarvan banken worden gemaakt, beplanting en een vuilnisbak. We willen 
natuurlijk met elkaar een schone Wirdumerbaai. Het is dadelijk een bijzon-
dere plek om te vertoeven voor jong en oud. 

Hoe is de Wirdumerbaai ontstaan?
In Wirdum/Swichum is het inmiddels bekend dat er een PlonZgroep bestaat 
die het hele jaar door van het (ijs)water van de Wirdumervaart geniet. In de 
zomer vermaken ook steeds meer jongeren en ouderen zich in en om het 
water van de Wirdumervaart. Het idee ontstond om een natuurlijk recre-
atieve oever te creëren in Wirdum. Een oever waar je o.a. gemakkelijk het 
water in kan komen. Er zijn dorpen om ons heen die al prachtige natuurli-
jke recreatieve oevers hebben. Nu is dus Wirdum/Swichum aan de beurt. 
De PlonZgroep is vorig jaar gestart met het uitwerken hiervan. En binnen 
een jaar heeft Wirdum/Swichum een eigen Wirdumerbaai. Daar mogen we 
zeker trots op zijn. De naam Wirdumerbaai is bedacht door Trudie Labous-
chagne. Zij kwam mede op het idee omdat er in Wirdum Groningen een 
brug wordt genoemd, Wirdumerdraai. Dus de link naar de naam Wirdu-
merbaai was snel gelegd. 

Hondenpoep 
Het is wel van belang dat we met elkaar als dorpsbewoners ervoor zorgen 
dat de Wirdumerbaai netjes blijft. Laten we afval gewoon in de afvalbak 
doen en hondenpoep niet in de Wirdumervaart dumpen. Er is dichtbij een 
speciale hondenbak. Op die manier houden we Wirdum netjes en schoon! 

Opening Wirdumerbaai
Op zaterdag 11 mei om 14 uur vindt de officiële opening van de Wirdu-
merbaai plaats. 
We maken er een leuk spektakel van. In en op het water zorgen wij voor 
vertier. Ook op de oever is voldoende te beleven. Dit wil je niet missen!

Jaap de Boer,
Namens de PlonZgroep

(zie ook de foto op de voorkant van de Tuorkefretter)



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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Dodenherdenking

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

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

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

Bestuur 4 maaie kommisje
Wytgaard, Wirdum, Swichum

JAARVERGADERING 

Wanneer: Dinsdag 23 april 2019 om 14 uur.
Plaats:  Voorzaal “De Golle”, Wirdum
Voor wie: Medewerkers, deelnemers, donateurs en 
  belangstellenden

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

Namens het UVV-bestuur,
Henny Boomsma (tel. 2551316)
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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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Wrafke - Moaie dei

Fansels hie’k al lang yn ‘e noasters dat it net goed gie mei 
dy ‘âlde Swarte’, Aïcha. Sy siet al yn har Fyftjinde (!) lib-
bensjier, mar se wie noch sá geef mei har fjoer fan in rjochtaarde jachthûn. 
Jawis, krebintich troch in fersliten rêch, mar dêr joech Baas har pillen foar. 
Ferline hjerst hat dyselde Baas har noch twaris ûnder it mes hân om frjemde 
bulten fan har liif fuort te helje en dat hat se geweldich goed trochstien. Fan 
‘e wike hat se wer mei Frou en Baas nei de bistedokterspraktyk west. Doe’t 
se thús kamen wiene de gesichten fertrietlik. Aïcha wie ek fan’t hynder, mar 
dat wie se lykwols altyd at se nei de praktyk west wie. Ik snúfde de rook fan 
minsken oan har dy’t ik net rjocht thúsbringe koe, mar fernaam oan Frou har 
praat dat se by dyjinge west wiene der’t Aïcha har puppetiid trochbrocht 
hat. Om ôfskie te nimme, koe’k begripe.

Eltse dei dernei giene wy nei in plakje te kuierje wer’t wy wolris earder west 
wiene en op woansdei binne wy sels mei-inoar nei myn ferneamde jachtoe-
fenmasterin yn Harich west. Aïcha moat fan Anjolien alles leard hawwe wat 
ik no mei safolle nocht opdoch. Mar Anjolien beweart ek fan Aïcha in bulte 
leard te hawwe. Wat wiene dy twa seldsum bliid inoar wer te sjen! Ik haw 
dy âlde Swarte noch nea sa út de skroeven sjoen... Oandwaanlik!
En se hat by eintsjebeslút ek noch twa kear in dummy-ein apperteard. Net 



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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te fier fuort, hear. De dei dernei moast se dat lykwols ferskuorrend belije. 
Se wie út ‘e liken, moast hieltyd mear koarje, mar woe en koe dochs noch 
wol lekker ite. Dat skynt se har hiele libben graach dwaan mocht te hawwe. 
Wat dat oanbelanget: in echte Labrador. Kin ik noch wat fan leare, om’t ik 
noch wolris in miel oerslaan wol...

De dagen dernei gie it wer in lyts bytsje better, mar wol waard dy ‘âlde’ 
hieltiten koartamiger. Se doarde somtiden net mear lizze te gean en stie dan 
mei de sturt tusken de poaten yn har helpleazens om har hinne te sjen. De 
hiele dei troch kamen Baas, Frou en de jonges omstebeurten har treaste en 
oanhelje. Ik liet har safolle mooglik mar gewurde, at se it lykwols ferneare 
koe, slikke ik har om ‘e bek. Op dy bewuste sneintemiddei wie it fertriet 
hast net mear te hurdzje. Mei syn allen giene wy nei bûten ta en bedarren 
we op it stalt by de fiver. Aïcha hime en sette grutte eagen op, dochs liet 
har berêstend dêrhinne dirigearje.
Eltsenien socht in plakje om har hinne en sei gjin wurd. De sinne skynde folop 
en yn it fjild efter hûs makken fûgels kabaal as op in moaie maitiidsdei, sa 
ûnwerklik midden yn febrewaris. Baas pakte in foarpoat fan Aïcha, die dêr in 
bantsje om en knipte har hier fuort oan’t op har hûd. Doe pakte hy in spuit 
mei blau guod deryn en ik seach dat hy dy stadichoan leech drukte yn de 
bloedier fan har poat. Net earder haw ik safolle triennen floeien sjoen wylst 
dy âlde Swarte stadichoan dochs wis belies joech en har kop yn de earmen 
fan Frou del lei. Súntsjeswei siigde har swarte liif ûnderút en stoar it ljocht 
út har eagen wei. Wat in grut fertriet op dizze prachtige dei. In skoft hawwe 
Frou, Baas en de lytsbazen dêr ferslein by sitten. Doe seach ik Baas twa skep-
pen ophelje en mocht ik har noch ienris besnuve. Dêrnei moast ik yn ‘e hûs. 

Letter op ‘e middei hie’k om ‘e bliksem wol yn ‘e rekken wêr dy âlde Swarte 
bedarre wie: efter yn ‘e tún by de feart stiene trije grutte reidplommen yn 
de grûn njonken in bultsje mei houtsnippers dêr oerhinne. Ik stuts myn 
snuffert daliks yn dy snippers en koe wier de rook fan har noch wol in lyts 
bytsje opsnuve. Fierders haw ik dat plak net beruorre, mar Aïcha moat dêr 
bedobbe wêze. De beide grouwe tûken dy’t Baas d’r krúslings op lein hie haw 
ik al fuorttôge. Dy wiene te moai om net mei te boartsje. Underwilens gie 
de sinne ûnder en kleure de himel rôsread; wat in moaie dei, sa foar de dea.

De dagen dêrnei fûn ik it stil yn ‘e hûs. Ik koe út wol fjouwer hûnekuorren 
kieze om yn te sliepe: twa yn ‘e gong en twa yn ‘e húskeamer. Dat fielde 
nuver. Ik wie suver bliid dat Baas opromming hold. Ik mis dy âlde net echt, 
sy wie ommers altyd sa op harsels. Mar ik haw wol in ferskuorrend protte 
fan Aïcha leard. De hûnetaal noch it measte. Hoe’sto mei in lytse feroaring 
fan hâlding sjen litte kinst hoe’sto tsjinoer in soartgenoat stiest, sûnder ek 
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De Minibieb

Allerleukste Wirdumers,

Toen Erik en ik de laatste editie van de Tuorkefretter open sloegen, waren wij 
blij verrast: een foto van onze Lytse Minibieb op Kamp 8! Hij was blijkbaar 
in al zijn charme opgevallen. Het wordt tijd dat ik eens een introductie geef 
over dit buurt-initiatief!
Erik en ik zijn in september 2017 in Wirdum komen wonen en hebben ons 
destijds al voorgesteld in de dorpskrant. Sinds die tijd hebben we meer en 
meer mensen ontmoet, via buurt-barbecues, het vieren van oud en nieuw, 
burendag, samen klussen en wat al niet meer. Mensen maken een plek de 
moeite waard en inmiddels zien Erik en ik niet alleen ons huis op Kamp 8, 
maar ook Wirdum als ons thuis.

Wij vonden het dan ook leuk om te investeren in buurt-initiatieven. Het 
ophangen van de Lytse Minibieb is daar een voorbeeld van. De bedoeling is 
dat iedereen gratis boeken mag lezen, lenen of ruilen. Ik doe mijn best om 
te zorgen dat er interessante boeken in de bieb komen voor jong en oud. 
Jullie maken het een waar succes!
Ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe aanwinsten voor de bieb. Ik werk 
daarom ook samen met Stichting Kinderzwerfboek, waardoor ik volop kin-
derboeken kan aanbieden. In de tiener- en volwassenboeken zit ik minder 
ruim. Zou je me mee willen helpen? Kijk eens in je boekenkast en wie weet 
heb je daar boeken liggen die nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Aarzel 
dan niet en breng ze langs in de bieb! Zit ie vol, bel gerust aan, dan zorg ik 
dat ze er op een later moment aan toe worden gevoegd. Alvast bedankt en 
tot ziens bij de Lytse Minibieb!

Met vriendelijke groet,
Sanne

mar te bylje of te grommelje. Want dat kin ommers altyd noch wol. It is 
ferdraaide spitich dat safolle hûnen, mar ek guon minsken, dy hûnetaal net 
by machte binne.

Menno J. Wiersma,
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
www.bistedokter.nl 
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Raad Waar

Hoe goed ken jij Wirdum en Swichum? In deze rubriek zie je iedere maand 
een foto.

Weet jij waar deze deurfoto gemaakt is?

De Lytse Mini Bieb uit de vorige Tuorkefretter vind je op Kamp 8. Sanne 
schrijft erover in deze Tuorkefretter (zie vorige bladzij).



• 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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Ballonnenwedstrijd

In 2017 was de laatste editie van de ballonnenwedstrijd 
tijdens het dorpsfeest. De ballon van Finne Reidinga vloog 
helemaal naar Polen en werd in oktober van dat jaar ge-
vonden. De vinder heeft het kaartje al die tijd bewaard 
omdat hij het niet kon vertalen. Zijn zoon wees hem 
onlangs op Google Translate en stuurde Finne, anderhalf 
jaar na het vinden van de ballon, een mooie brief in het 
Nederlands terug.

Alwien de Boer



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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Moppentrommel 

Vraag: Er staan langs de weg wel eens bordjes met ‘Zachte berm’. Waarom 
staan er nooit bordjes met ‘Harde berm’?  Die krijgen ze daar niet in de grond.

Een man koopt een paar schoenen. Zegt de verkoper: 
“De eerste week kunnen ze wat knellen”. Zegt de man: 
“Maakt niet uit, kom ik ze volgende week wel ophalen”.

Een goochelaar zit op een cruiseschip en doet allerlei trucjes. Maar elke keer 
zegt een papegaai: “De kaart zit in je broekzak!” of “Dat konijn kwam uit 
die doos!”.
Die goochelaar wordt het na een tijdje wel 
zat dat die papegaai de hele tijd zegt hoe 
zijn trucs in elkaar zitten, dus hij stopt er 
maar mee.
De volgende dag vergaat het schip. Geluk-
kig weten de goochelaar en de papagaai 
zich aan een stuk hout drijvende te houden. 
Na 3 uur alleen elkaar te hebben aangeke-
ken zonder wat te zeggen, roept de pape-
gaai: “Ok, ik geef het op, waar heb je het 
schip gelaten?”

Fred: “Denk jij dat er mensen op de maan wonen?”
Jan: “Natuurlijk, er brandt ‘s avonds toch licht?”

Een Nederlander komt een Duitser tegen. Zegt de 
Nederlander tegen de Duitser: “Wat hangt er aan de 
waslijn?” Zegt de Duitser: “Was?”

Er lopen twee katten in de woestijn, zegt de een: 
“Wat een grote kattenbak.”

Merijn, Hidde & Noor
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Koningsdag 2019

Koningsdag valt dit jaar midden in de meivakantie. Vermoedelijk gaan veel 
mensen lekker op vakantie, wat vorige jaren ook te merken was, waardoor 
de opkomst minder was. Samen met de Soos is daarom besloten om dit jaar 
geen Koningsdag te organiseren. De scholen organiseren op 18 april voor 
de start van de vakantie de Koningspelen waaraan de kinderen meedoen. 
Voor ons ook nog een reden om daarom dit jaar over te slaan.
Daarnaast zijn we ook zoekende naar nieuwe ideeën als in vulling van deze 
Koningsdag. Misschien hebben jullie inspiratie om volgend jaar tot een 
nieuwe invulling van Koningsdag te komen. Dan horen wij dat graag!

‘s Middags is er wel de mogelijkheid om mee te doen aan jeu de boules, in 
de Golle-tuin. Zie aankondiging hieronder.

Namens het bestuur van de Golle en de Soos,
Mathilda
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Kom naar de babbeljûn! 

Op vrijdag 10 mei om 19.45 uur is er een gezellige babbeljûn in de Fikarij. 
Deze avond is een vervolg op de pubquiz, die vorig jaar een groot succes 
bleek. 

Deze avond wordt georganiseerd door de ‘kerngroep middengeneratie’ van 
onze dorpskerk, die 
aansprekende activiteiten bedenkt voor mensen zo tussen de 25 en 50 jaar. 
Omdat we kerk voor het hele dorp willen zijn, is iedereen uit Wirdum e.o. 
van harte welkom. 
Ook vinden we contact tussen de generaties heel belangrijk en waardevol. 
Daarom zijn alle generaties van harte welkom om mee te doen. 

Vanaf 20 uur is er een inloop met koffie. 
Het wordt een avond met geloof en een hoop liefde en creativiteit! 
Na afloop is er nazit met een hapje en een drankje. 

I.v.m. een zo goed mogelijke organisatie van de avond, willen we je vragen 
om je op te geven (zie onderaan). Als je spontaan wilt komen, dan kan dat 
ook altijd. 
Als je iemand mee wilt nemen, dan is hij of zij natuurlijk ook van harte 
welkom.

Graag tot ziens op de 10 mei, 
Met vriendelijke groet, 

de kerngroep middengeneratie: 
Ingrid Dol, Laura de Jong, Paulien Meijers en Wiebrig de Boer-Romkema
en de coördinator van deze activiteit: Alie Kalsbeek-Bensink 

Voor opgave en vragen: wiebrigdeboer@cs.com, 06-81477858

 



www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Jullie hebt al een tijdje niets vernomen van de feestcommissie. Natuurlijk 
hebben wij niet stil gezeten en zijn we achter de schermen alweer druk 
bezig met het organiseren van een spetterend dorpsfeest.

Het thema van het dorpsfeest 2019 is: Back to the 60’s!

Wij hopen dat iedereen met dit thema weer iets moois kan creëren voor 
de optocht en het verkleedmatinee. Alvast veel succes en plezier met het 
brainstormen en de voorbereidingen. Nog even voor de zekerheid de data 
van het feest: 22, 23 en 24 augustus. Zet het alvast in je agenda! 

We bedanken Andries van der Veen, Wietse Reidinga en Tineke Groene-
woud voor hun inzet in de feestcommissie de afgelopen jaren. We hebben 
drie mensen bereid gevonden om de feestcommissie te komen versterken. 
Ruurd Visser, Tryntsje Yntema en Henriët Scheepsma. 

Van 13 t/m 25 mei komen wij als feestcommissie weer bij jullie langs met 
de lijstcollecte. Van tevoren valt er een flyer in de bus met meer informatie 
over het komende feest.
Wij kijken met veel plezier uit naar het weekend in augustus! 

Namens de Feestcommissie Wirdum/Swichum,
Henriët Scheepsma
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We zijn de afgelopen weken druk aan het repeteren geweest voor de deel-
name aan het Gouden Spiker Festival. Hiervoor hielden we een studiedag. 
Op zo’n dag repeteren we de hele dag met tussendoor steeds even pauze 
waarin er ook tijd is voor ontmoeting en teambuilding. Ook dit is belangrijk. 
Om samen goed muziek te kunnen maken moet er onderling vertrouwen en 
verbinding zijn. Daarbij is het natuurlijk ook gewoon heel gezellig om met 
elkaar activiteiten te doen en de dag af te sluiten met een etentje!

Het is bijna zover:
SÛKERBÔLE AKSJE!
24 en 25 april

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

Concert 28 mei
Op 28 mei om 19 uur is er een concert van het Arunia Schoolorkest samen 
met Brassband Wirdum.

Met mooi weer op het schoolplein van de Uniaskoalle. Lukt dit niet dan 
gaan we in school. De kinderen van beide scholen laten horen wat ze de 
afgelopen maanden hebben geleerd. Samen met de brassband belooft het 
een flitsend concert te worden. Iedereen is van harte welkom!

Namens het bestuur van Brassband Wirdum,
Diana IJpma



Dierenpension Vasco zorgt voor professionele opvang voor
 uw hond of kat tijdens; - Vakantie

- Werk (dagopvang)
- Langdurig verblijf
- Dagje uit

Ook hebben wij; - uitlaat service
- Thuis verzorging huisdier

Vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website

Greate Mar 2                          
9005 XJ Wergea                                 
tel: 058-2895458  

info@dierenpensionvasco.nl 
www.dierenpensionvasco.nl
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Kaatsvereniging MENL Wytgaard / Wirdum

Hoi jongens en meisjes!

Zoals je misschien wel weet is er ‘s zomers altijd kaatsen op het sportveld in 
Wytgaard. Ben je 6 jaar of ouder dan ben je welkom om te komen kaatsen. 
Iedere week wordt er op dinsdagmiddag en begin van de avond training 

gegeven op het sportveld van Wytgaard door train-
sters Fenna Hoekstra en Annerinska Hoogterp.
De trainingen starten vanaf dinsdag 16 april.

Wil je ook op kaatsen geef je dan snel op via de mail; 
bestuurkvmenl@live.nl
Je hoort daarna nog van ons in welke groep je komt. 
Als je het spannend vindt mag je natuurlijk eerst een 
keer komen proefdraaien!
Kaatswanten kun je huren bij de club, via Fransien 
Mulder (06-24386210)

Hopelijk tot ziens op de het kaatsveld!

Groeten van de jeugdcommissie, 
Ilse, Anneke, Fransien, Gysbert, Wietse en Anke

Eieractie WWS 

Woensdag 17 april is er weer de jaarlijkse eieractie van WWS. Tussen 18 en 
20 uur gaan we van deur tot deur om de eieren te verkopen.

Namens WWS,
Peter Smit
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Afke met voordracht over De Woeste Leeuwen van Workum 

Hilde bovenop De Vleermuis van Bolsward 



31

Verslag 11-fonteinentocht

Aangemoedigd door de prachtige weersvooruitzichten waagden 15 deel-
nemers zich op zaterdag 30 maart aan een heuse voorjaarsklassieker op de 
fiets: de 11-fonteinentocht. Bij de start om 7 uur vanuit ons eigen Wirdum 
was het eerst nog fris, maar wel heerlijk fietsweer met weinig wind. Vanaf 
vertrek vormden zich twee groepen. De eerste groep had ambities om langs 
alle 11 fonteinen van de Friese steden te fietsen (205 km). De tweede groep 
wilde wat minder snel fietsen en pas onderweg na wijs beraad tot een oor-
deel komen over de af te leggen afstand (126 km of 159 km).
Hoe dan ook, alle deelnemers werden getrakteerd op een zonovergoten en 
heerlijke dag om te fietsen. Wat is onze provincie dan toch mooi en wat 
zijn de wegen dan heerlijk rustig vergeleken met de fietsende massa die op 
tweede Pinksterdag over dezelfde wegen voor opstoppingen en dikwijls 
gevaarlijke situaties zorgt.
De af te leggen route bestond uit minimaal 7 fonteinen in de Zuidwesthoek, 
te beginnen bij de Fortuna van Sneek. Zoals te doen gebruikelijk bij beel-
dende kunst, bedienen de fonteinen zich van symbolen die te denken geven 
over de hoofdzaken in het leven: de overvloed en het fortuin dat ons ten 
deel kan vallen, het lot dat ons kan overkomen of de vergankelijkheid van 
het leven. Het mooie van kunst is dat degene die het voorwerp bekijkt, kan 
komen tot een geheel eigen oordeel en inzicht en deze natuurlijk op geheel 
eigen wijze mag verwoorden. Het objectieve verhaal achter de fonteinen kan 
iedereen op internet wel lezen, maar wij fietsers mochten ons verheugen op 
het persoonlijke verhaal van Huib-Jan Imbens over elke fontein. Deze cultu-
rele intermezzo’s maakten deze mooie tocht net dat beetje extra bijzonder.

De sfeer en de vaart zat er onderweg bij iedereen lekker in. De koffie met 
gebak in Stavoren en de lunches op zonovergoten terrasjes in Bolsward 
en Franeker maakten het plaatje compleet. Vermeldenswaardig is zeker de 
prestatie van Robbert de Vries die zijn doel onderweg steeds verder naar 
boven wist bij te schroeven en uiteindelijk de volledige tocht heeft volbracht. 
Gelukkig had hij verlichting op de fiets voor de laatste kilometers. Chapeau 
voor Robbert!

Iedereen kon terugkijken op een geslaagd evenement dat wij voor de eerste 
keer hebben georganiseerd. De plannen zijn er zeker om ook deze tocht elk 
jaar te organiseren en er een ‘fietsklassieker’ van ons dorp van te maken. 
Helaas kunnen we geen mooi weer garanties geven, maar hopelijk zijn jullie 
geïnspireerd om volgend jaar deel te nemen
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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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Zo heeft Wirdum gestemd op 13 maart

Provinciale Staten 2019 2015 Waterschap 2019 2015

  1 CDA 46 105 1 CDA 113 102
  2 Partij v.d. Arbeid 80 78 2 Water natuurlijk 116 90
  3 VVD 44 55 3 FNP 57 79
  4 SP 33 32 4 Partij v.d. Arbeid 92 79
  5 FNP 56 96 5 Lagere lasten burger 45 59
  6 PVV 25 36 6 VVD 55 45
  7 ChristenUnie 43 51 7 ChristenUnie 49 37
  8 D66 20 37 8 Partij v.d. Dieren 33 32
  9 GroenLinks 61 32 9 50Plus 20 11
10 Partij v.d. Dieren 20 9
11 50Plus 18 8
12 Prov. belang Fryslân 7 0
13 Natuurlijk Fryslân 5 0
14 Denk 0 
15 SGP 2
16 Forum v. Dem. 70 

Totaal 530 539 Totaal 580 534

Het aantal kiesgerechtigden voor stembureau de Golle was 900. Dus de op-
komst was 58,8 %. Men kon ook terecht op andere stembureaus zodat het 
percentage niet exact is.

Voor het Wetterskip hebben 50 meer mensen gestemd dan voor de Provinciale 
Staten, wie heeft hier een verklaring voor?

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

Agenda van 15 april tot 1 juni 2019

13-4 09.30 uur De Golle Rommelmarkt KDO

17-4 18.00 uur dorp eieractie WWS 

23-4 14.00 uur De Golle Jaarvergadering UVV

24 en 25-4 dorp Suikerbrodenactie Brassband

27-4 16.00 uur Golle-tûn Jeu de Boules 

  4-5 19.40 uur kerkhof Dodenherdenking

10-5 20.00 uur Fikarij Babbeljûn

11-5 14.00 uur Wirdumerbaai Opening Wirdumerbaai

15-5 20.00 uur De Golle Jiergearkomste toanielferiening  
    Nut en Nocht

18-5 10.00 uur Bredyk 28 Museumdei Ald Barrahûs

28-5 19.00 uur Uniaskoalle Concert Arunia schoolorkest en  
    Brassband Wirdum
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk
U bent van harte welkom.

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

19-4 19.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   Goede Vrijdag, mmv projectkoor
  
20-4 19.30 uur geen dienst – kerk open tot 20 uur
   Wake bij het kruis met passiemuziek

21-4  06.00 uur da. W. de Boer-Romkema
     Paaswake, mmv projectkoor. Maaltijd van de Heer

   09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
     Paasmorgen, mmv. De Brassband

28-4  09.30 uur ds. E. Asscher, Leeuwarden

  5-5  09.30 uur ds. A. Wiebenga, Sneek

12-5  09.30 uur da. H. Post-Knol, Dronrijp

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



Voor een afscheid met 
liefde en respect

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

Iepie Lindeboom-Hospes
útfea� begelieder

Voor al uw timmer- 

en onderhoudswerk

in huis en er buiten.

mobiel 06 414 630 30

Swichumerdyk 9
9088 AP  Wirdum

info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard

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

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

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

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

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

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

Apotheek Buitenhove:

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

17.00 uur voor het afleveren van medicatie.

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

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

Bezorgregeling:
•	 Bent u moeilijk ter been of ziek en alleenstaand is, dan kunt u medicatie 

rechtstreeks vanuit de apotheek thuis bezorgd krijgen. Kosteloos.
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OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK
Iedere maandag van 16:30 - 17:45 uur   (m.u.v. de schoolvakanties)

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

PKN-GEMEENTE
Predikant: Ds. W. de Boer-Romkema, Legedyk 20, Wirdum
email: wiebrigdeboer@cs.com   tel.: 06-81477858

UITVAARTVERZOR GING 
Bode: Anna Bijlsma, Ewerwert 2, Jorwert tel.: 06-10330337 
      of tel.: 0511-521336

     
KLACHTENNUMMER GEMEENTE  tel.: 14058

DIERENARTSENPRAKTIJK REDUZUM-GROU
Oedsmawei 13, 9001 ZJ  Grou                          tel.: 0566-601464
E-mail: info@dierenartsgrou.nl          
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


