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Fan ‘e toer besjoen

Zijn we er tóch ingetuind

8 Mei 2019, een memorabele voetbalavond in Wirdum. 
En daar zat ‘ie. Als 12e man op de bank voor de tv. Want 
Ajax, zijn club, ging spelen in de return van de halve finale 
van de UEFA Champions League. Frank en vrij. Frivool. Met 
individuele acties, fijnzinnige passes en vlotlopende aanval-
len. Bayern München, Real Madrid, Juventus – clubs van 

wereldformaat- waren allemaal al naar huis gestuurd. Want Ajax gleed als 
een mes door de warme boter.

De 12e man deed zich tegoed aan chips en cola. Sjaal om, shirt aan, petje 
op. Hij was klaar voor een wervelende voetbalavond. Voor een meeslepende 
partij voetbal. Belangrijk voor een 12e man is dat je de taal van voetbal 
spreekt. Want deze avond was er een waar gallery-play werd gespeeld. De 
verdediging af en toe zo lek als een mandje was. Waar veel druk werd gezet 
en werd gejaagd. Waar werd gevlagd… en gefloten. Waar een zaadgoal werd 
gescoord. Waar ballen in de klutsmachine terecht kwamen. Waar gepoort 
werd, spelers onderuitgehaald, ziekenhuisballen werden gegeven (ook wel 
balón d’hospital), de bal hoog voor de pot kwam, waar Ziyech de bal kon 
inpissen maar op de paal schoot. 
Geen hotseknotsebegoniavoetbal, maar tikkietakkievoetbal én pompen of 
verzuipen. Waar kapstokspitsen het verschil maakten. Waar gepegeld en 
gepingeld werd. 

En waar we er uiteindelijk tóch zijn ingetuind. De laatste minuut. Ongeloof-
lijk. Een voetbalthriller. Een apotheose. Een deceptie. 5,3 miljoen Nederlands 
keken mee. Leefden mee. En huilden mee. Ook hier was de 12e man in tranen. 
Het petje, shirtje en sjaaltje boos in de hoek gesmeten. Als stille getuigen 
van groot voetbalverdriet. 

Sietze Vlieg

Ik hâld net fan fuotbal en seach nei 
de quiz “De zwakste schakel”. Hawwe  
wy eins nei it selde sitten te sjen: Ajax 
wie ek de swakste skeakel.
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Mededelingen vanuit Dorpsbelang

Voor de zomer zijn er nog twee vergaderingen gepland:
Maandag 3 juni
Maandag 1 juli

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

Hieronder lees je het verslag van de Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang 
Wirdum-Swichum 2019 op woensdag 3 april 2019

Agenda  Opening
1. Notulen ALV 2018
2. Jaarverslag activiteiten
3. Financieel jaarverslag 2018
4. Bestuurszaken
5. Vragen aan gemeente
6. Rondvraag

Opening
Johan Kruiger opent de vergadering.
Er zijn een aantal afmeldingen vanuit de genodigden van de gemeente. 
Wethouder Friso Douwstra is afwezig i.v.m. raadsvergadering. Volgend 
jaar de dag van de ALV afstemmen op de dag van de raadsvergadering. 
Dorpencoördinator Rikkie Hagen, wijkagent Marieke Zweers, mevrouw de 
Wit van Gemeente Belangen en mevrouw Roorda van de FNP zijn aanwezig. 

1. Notulen ALV 2018
Deze notulen zijn gepubliceerd in de Tuorkefretter van maart 2019.
Dhr. Schaftenaar vraag naar de status van het dorpsarchief. Johan Kruiger 
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geeft aan dat Dorpsbelang een bijdrage heeft gedaan om archiefmateriaal 
op te slaan op DVD en dat het gesprek over het onderbrengen bij De Golle 
nog loopt. Er is ook contact met HCL omdat het klimaatbeheer in De Golle 
niet optimaal is.
Karel Schaftenaar merkt op dat in de notulen van vorig jaar staat dat de licht-
mast van Van der Valk niet uitgaat om 21 uur terwijl dit wel is afgesproken. 
Johan Kruiger geeft aan dat in de volgende vergadering van Dorpsbelang 
we het lichtplan erop zullen naslaan, maar dat zelf contact opnemen met 
Van der Valk ook een optie is. Dorpsbelang informeert bij Rijkswaterstaat 
of zij nog actie ondernemen op de lichtmast.
Een andere vraag van een van de aanwezigen gaat over de aanplant van de 
bomenrij langs het schelpenpad aan de rand van Wirdum. Johan Kruiger 
heeft vanuit de gemeente te horen gekregen dat bomen planten geen optie 
bleek te zijn omdat er dan niet meer goed gehekkeld kan worden.
Het verslag wordt hierna vastgesteld

2. Jaarverslag activiteiten
Aan de hand van een PowerPointpresentatie neem Johan de aanwezigen 
mee door 2018.

Duurzaam Wirdum-Swichum:
- Samen met Wytgaard is een werkgroep opgericht die zich richt op 

duurzaamheid. Deze werkgroep krijgt steeds meer vorm. Een van de 
acties in 2018 was het uitvoeren van warmtescans bij woningen in 
onze dorpen.

- Beroepszaak Zonnepark Raad van State: er is een aanpassing in de 
bestemmingsregels geweest. Hierdoor gaat het zonnepark niet door.

- Huis-aan-huis-enquête over duurzaamheid en de wensen van het dorp 
hierover. De werkgroep gaat in 2019 verder in op de thema’s en wensen 
vanuit de enquête.

Herinrichting dorpsentree oostkant
- Vanuit de zaal komen verschillende reacties hierover. Er wordt nog steeds 

te hard gereden. Rikkie Hagen licht toe dat het volgens de normen 
is aangelegd en dat het niet wordt veranderd. 
Het besluit van 60 km per uur op de weg naar 
Swichum moet nog officieel worden genomen. 
Wijkagent Marieke Zweers voegt toe dat zij met 
de verkeerscoördinator kijkt of er handhaving op 
snelheid mogelijk is.
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- Tjitske Brouwer vraagt hoeveel inspraak Dorpsbelang heeft gehad hierin. 
Johan legt uit dat er overleg is geweest en dat de belijning op de weg 
een wens van Dorpsbelang is geweest. Binnen de bebouwde kom hoeft 
fiets- en autoverkeer niet uit elkaar worden gehaald. Meinte Broersma 
noemt de optie van “shared space”, net als bijvoorbeeld op de Schrans 
in Leeuwarden waar fietsers en auto’s ook goed naast elkaar gaan. Een 
ander idee vanuit de aanwezigen is om kinderen ook te betrekken bij 
dit soort wijzigingen omdat zij vaak verrassend goeie ideeën hebben.

Vervanging speeltoestellen
- Er zijn verschillende speeltoestellen vervangen.

Openbare ruimte
- Herplant bomen.
- In Hikkemieden zijn bomen geplant. In de 

speeltuin daar ligt inderdaad veel water, dat 
komt omdat deze speeltuin tijdelijk is en er geen 
drainage aangelegd is.

Waterrecreatie
- De aanleg van de Wirdumerbaai is gestart.
- Over het haventje is nog discussie.
- De herinrichting van de oude tennisbaan loopt maar gaat traag. Het 

plan is het aanleggen van een natuurvriendelijke oever, boomgaard en 
trailerhelling. De vraag is: krijgen we dit (financieel) voor elkaar?

- Er wordt zorg geuit over de rommelige aanblik die het terrein nu heeft. 
Ook moeten er nog bomen/beplanting worden gerooid.

Bijdragen Dorpsbelang in 2018
- In 2018 is er o.a. financieel bijgedragen aan: Lyts mar Krigel/Nut & Nocht 

(CH18), 4 mei comité, dorpsfeest, gezamenlijke schoolreis Uniaskoalle 
en Arke, dorpsarchief, W3 fietsklassieker, kerstduik.

Vooruitblik 2019
- Aan de slag met de dorpenvisie
- Vervolg duurzaamheid
- Waterrecreatie
- Nieuw infobord
- Invulling bestuur
- ALV
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3. Financieel verslag 2018
- Hans Scheffer licht het financieel verslag van afgelopen jaar toe. De 

kascommissie heeft het goedgekeurd en geeft als advies mee om de 
contributie iets te verhogen.

- Karel Schaftenaar vraagt zich af waarom er geen begroting op het 
overzicht meegenomen is. Hans Scheffer legt uit dat de begroting in 
november naar de gemeente gaat en dat niet alles te voorzien en te 
begroten is.
Daarnaast vraagt dhr. Schaftenaar 
zich af wat de criteria zijn om 
een financiële bijdrage aan te 
vragen. Hans Scheffer licht toe 
dat hier richtlijnen voor zijn en dat 
het in ieder geval de algemene 
toegankelijkheid en het belang 
van het dorp belangrijk zijn. De 
dorpenvisie is ook een richtlijn. 
Ook is iedereen welkom bij de 
inloop van Dorpsbelang om iets 
voor te leggen of aan te vragen.

- Uilke Postmus laat weten dat UVV in 2018 geen bijdrage heeft gevraagd 
van Dorpsbelang zoals in de presentatie van vanavond was te zien. Dit 
was in 2017.

- In 2018 is een aanvraag gedaan voor een bijdrage aan het piratenfeest. 
Hier is geen reactie op geweest van Dorpsbelang aldus een van de 
aanwezigen. Bij Dorpsbelang is deze aanvraag niet bekend.

- WWS had plannen voor een voetbalkooi. Hans Scheffer licht toe 
dat er een gesprek geweest is tussen WWS en Dorpsbelang waarbij 
Dorpsbelang gevraagd heeft om het draagvlak voor deze investering te 
onderzoeken. Dat is belangrijk bij grote projecten/investeringen. Hierop 
is geen terugkoppeling geweest.

4. Bestuurszaken
Johan van Leeuwen en Leoni Bouma zijn in 2018 gestart als bestuurslid. 
Anneke Hijman treedt af na 8 jaar. Rob Broersma heeft er ook 2 bestuurs-
termijnen op zitten, maar blijft betrokken voor de ledenadministratie en 
Tuorkefretter. Hans Scheffer en Alwien de Boer treden binnenkort af, wanneer 
er nieuwe bestuursleden gevonden zijn. In ieder geval komt Ilona Lesscher 
het bestuur versterken.



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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5. Vragen aan gemeente en 6. Rondvraag
- Terrein oude tennisbaan. Waarom duurt dit zo lang?

Rikkie Hagen: We hebben hier te maken met verschillende partijen en 
het heeft vooral in het begin lang stilgelegen.

- Wanneer gaat de Wergeasterdyk weer open?
Dit heeft in de huis-aan-huis gestaan en Dorpsbelang heeft er een brief 
over gekregen. De planning is dat de weg april/mei weer opengaat.

- Er rijdt veel sluipverkeer door Swichum. Ook lesauto’s. Kan de gemeente 
hier iets tegen doen? Kan er misschien een bord komen met Alleen 
bestemmingsverkeer? Zoals in Goutum.
Rikkie Hagen: Voor deze vraag niet eerder een signaal binnengekregen. 
De gemeente doet periodiek tellingen. Een bestemmingsverkeersbord 
lijkt geen optie. We hebben het hier om een ander soort route/weg als 
door Goutum.

- Parkeerproblemen in Wirdum. Er staan op bepaalde plekken vaak auto’s 
op de stoep geparkeerd en ook loopt het bij activiteiten in de Greate 
Buorren vaak vol met geparkeerde auto’s.
Marieke Zweers: af en toe controleren is mogelijk, maar lost het niet 
op. Aanpakken bij de bron werkt beter. Het is gedrag. Je kunt elkaar 
erop aanspreken.

Na de pauze gaan we aan de hand van vijf thema’s aan de slag met de 
dorpenvisie. Leoni Bouma en Doarpswurk lichten het toe.

Namens Dorpsbelang,
Alwien de Boer
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Supertrio

Boeren liggen geregeld onder vuur. Is het niet de ‘land-
schapspijn’, dan is het wel de regelgeving waaronder ze 
gebukt gaan. Zeer recentelijk nog de ‘kalversterfte’ in de 
melkveehouderij. Omstandigheden spelen daarin de grootste rol. Vergelijk 
het met babysterfte: als je in Afrika wordt geboren is jouw overlevingskans 
minimaal tien keer slechter dan in Nederland. Zeker, de kalveropfok was 
nogal eens een ondergeschoven kindje op de boerderij. Immers, de verdienste 
wordt vooral met het melken gescoord. Maar de meeste boeren zijn onder-
tussen wel degelijk doordrongen van het feit dat je de ‘opvolgers’ van jouw 
huidige veestapel moet koesteren omdat een goede start van een koekalf 
zich later laat vertalen naar een betere melkgift bij de volwassen koe. Dat 
laat onverlet dat de meeste boeren weinig energie steken in een afwijkend of 
te vroeg geboren kalfje, omdat het weinig kans maakt de mesterij te halen, 
laat staan ooit een volwassen koe te worden. Zoals zo vaak; uitzonderingen 
bevestigen echter ook hier de regel!

Wierd werkt op de boerderij van Ids. Inderdaad, de schaatser. Wierd was 
een beetje verbaasd, want de koe die aan het kalven was, was nog helemaal 
niet aan de tijd om dat te doen. Meer dan een maand te vroeg. De verba-
zing werd allengs groter omdat het kalfje nagenoeg probleemloos uit de 
moederkoe floepte. Hij ving het op en 
zag dat het onmiddellijk goed begon te 
ademen en kraakhelder uit de oogjes 
keek. In de reguliere kalverbox zou dit 
onderdeurtje van amper 15 kg wel-
licht het onderspit moeten delven dus 
besloot Wierd het koekalfje mee naar 
huis te nemen. Na een flinke slok biest 
belandde het in de kofferbak.

Thuis gekomen ontfermde de kloeke 
stabij Nynke zich samen met haar baas 
over ‘Femke’, zoals het kalfje werd 
vernoemd naar de toenmalige ‘schar-
rel’ van de boerenknecht. Nynke kon 
uitstekend haar moedergevoelens bot-
vieren op Femke. Ze liet haar tepels zelf 
aflebberen, maar kon uiteraard niet plotsklaps voor melk zorgen. Dat kon 
Wierd wel: viermaal daags kreeg het dappere koekalf de fles en zienderogen 
groeide ze. Na ruim een maand had ze vrijwel het normale geboortegewicht 
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van een klein, pasgeboren kalfje. De woonkamer maakte plaats voor de tuin, 
waarin ze samen met Nynke dartelde. Uit voorzorg had ze nog steeds geen 
oormerken gekregen; de kans was immers vrij groot dat ze het niet zou red-
den. Maar nu durfde Wierd die stap ook wel te nemen. Ze kreeg oornummer 
5115 en werd meteen officieel geregistreerd. Onderhand werd het tijd dat 
ze naar de jongveestal vertrok om te socialiseren. Eerst in het schapenhok 
en later ook met soortgenoten. 
Stel je voor, ze zou immers in een enorme identiteitscrisis gestort worden 
als ze maar bleef denken dat ze een pup was…

Dit voorval gebeurde ruim 2,5 jaar geleden. Bij de laatste drachtcontrole de 
afgelopen maand kreeg ik Femke aangeboden. Ze is altijd een klein koetje 
gebleven, maar geeft desondanks ruim 30 liter melk per dag! Een zeer ef-
ficiënt melkkoetje voor Ids. Met grote dank aan Wierd en Nynke. Tezamen 
met Femke vormden ze een uniek trio. Wierd doet mij dit relaas op de hem 
kenmerkende manier met een zweem van onverschilligheid, maar hij zou 
het best met wat meer trots mogen vertellen. Het mag namelijk verteld 
worden, zeker indachtig de aanvang van deze bistedokter. Sterker nog: 
het móet verteld worden! Of Femke drachtig was? Uiteraard, dat laat zich 
raden! Waarschijnlijk heeft Wierd haar zelf geïnsemineerd. En Nynke? Die 
speelt momenteel met een pasgeboren geitje in de tuin.

Menno J. Wiersma,
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
www.bistedokter.nl
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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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Rommelmarkt KDO/De Golle

Op zaterdag 13 april was weer de jaarlijkse rommelmarkt in de Golle. 
Buiten waren de bloempotten, de bloemen, stoelen en fietsen in de verkoop. 
Binnen was er ook voldoende bruikbaar spul aanwezig. Het kinderspeelgoed, 
de audioapparatuur, boeken en natuurlijk de veiling van waardevolle spullen. 
Kortom voor iedereen was er wel wat leuks te vinden.
Hierbij willen we alle inbrengers, voorbereiders, verkopers, kopers en andere 
vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Door alle inspanningen 
is er zo’n € 1.200,- bij elkaar gebracht. 

De opbrengst wordt gedeeld door sportvereniging KDO en dorpshuis de 
Golle.

Namens de rommelmarkt commissie,
Bettie Jongbloed
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Persbericht

Trakteer uzelf op een glimlach deze zomer!

Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor deze zomer. Heeft u weleens 
nagedacht om vakantieouder te worden? 
Familie van der Meij uit Oude Bildtzijl ging in de zomer van 2018 het avon-
tuur aan.

Hieronder een verslag van familie Van der Meij:

Onze ervaring als 1e keer vakantiegezin. 
Op een warme zomerse vrijdagmiddag staan we met een groep vakantie 
ouders op een parkeerterrein in Leeuwarden de bus op te wachten uit 
Oldenburg. Wij gaan voor de eerste keer het avontuur als vakantiegezin 
tegemoet. Spannend en nieuwsgierig, wat voor type mensen zijn de andere 
ouders? Hoe gaat het als zo’n bus aan komt? Goh, en vooral hoe zal het 
zijn voor de kinderen? Die stappen zometeen uit de bus en gaan zomaar 
met hun vakantiegezin mee!

Nieuwsgierig proberen we door de geblindeerde ramen te zoeken naar onze 
gast, zou hij ons al hebben herkend en zien staan? 
De kinderen komen keurig één voor één uit de bus en worden aan hun 
vakantie ouders gekoppeld. Sommige kinderen zijn al vaker geweest en al 
bekend met hun gezin, anderen komen voor het eerst, wat een avontuur. 
Uiteindelijk komt ‘onze’ Jan, ook hij komt voor het eerst. Met een vrolijke 
glimlach stapt hij ons tegemoet, hij heeft er zin in en wij ook! 
De eerste dagen zullen wel wennen zijn, maar gaan boven verwachting 
hartstikke goed! Wonderbaarlijk hoe kinderen zich moeiteloos aan elkaar 
aanpassen en met elkaar communiceren. Het spelen gaat uitstekend tussen 
onze eigen twee kinderen en ons vakantiejongetje. Een zwembadje in de 
tuin en de sproeier aan, wat een dikke pret. 

Na een week is de familiedag, leuk om de andere ouders en kinderen weer 
te treffen waar we vorige week mee op het parkeerterrein stonden. Wat ons 
vooral opvalt, hoe ontspannen en relaxed alle ouders zijn. Jong, oud, met of 
zonder eigen kinderen en ook gastgezinnen die meerdere vakantiekinderen 
opvangen, er heerst een echte vakantiesfeer!
Een leuke middag, waarin ook ruimte is voor een gezellig praatje met de 
mensen van Europa Kinderhulp.
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En weer een week later is het alweer vrijdag, en tijd om onze Jan weer terug 
naar de bus te brengen. Hier en daar nog een praatje met andere ouders, 
we nemen afscheid, Jan en de andere kinderen gaan de bus weer in, en dan 
zwaaien we: tschuüüüsssssiieeeeee!!!
Jan weer met een grote glimlach! En onze kinderen? Verdrietig op de te-
rugweg, want ze missen hem al….

Durft u net als de familie van der Meij ook het avontuur aan te gaan? 
Neem dan contact op met Joke de Vries, tel: 0518 - 841942 / email: fries-
land@europakinderhulp.nl. Meer informatie vindt u op www.europakinder-
hulp.nl of op onze Facebook pagina Europa Kinderhulp Fryslân.

Henny van der Graaf 
Stichting Europa Kinderhulp 



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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Uitnodiging presentatie missiewerk Peru

Wij, Willem en Erna Vedder-Turkstra zijn voor twee maanden op verlof in 
Nederland. Inmiddels werken we al weer bijna vier jaar in de sloppenwijken 
van Lima met het project Brazos Abiertos van Jeugd met een Opdracht. Dit 
project bestaat uit een school en een kerk en er worden allemaal activiteiten 
georganiseerd voor alle leeftijdsgroepen, om zo in deze sloppenwijk de liefde 
van Jezus te laten zien op praktisch en geestelijk gebied.

Er is veel armoede, misbruik, alcohol gebruik en broertjes en zusjes die voor 
elkaar zorgen, omdat ouders tot ‘s avonds laat werken om de eindjes aan 
elkaar te knopen.
Brazos Abiertos is een warm thuis voor vele kinderen, tieners en volwasse-
nen, die hier liefde en geborgenheid ontvangen. Op woensdag 15 mei om 
20 uur in de Fikarij zullen we d.m.v. video, foto’s en verhalen hier meer over 
vertellen. Ook zijn er zelfgemaakte Peruaanse producten te koop, gemaakt 
in de sloppenwijk. 
Je bent van harte welkom!

Groetjes en Gods zegen in alles,

Willem & Erna Vedder-Turkstra
Tel. 0051-989127912
www.weloveperu.nl
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Kledingactie

Veel dank

Namens de stichting Zending over Grenzen uit Almere heel veel dank voor 
de vele plastic zakken met kleding / schoenen  die wij van het dorp Wirdum 
mochten ontvangen.
Ook bedanken wij onze vrijwilligers die mee hebben geholpen.

Diaconie Protestantse Gemeente te Wirdum e.o.

Collecte Hartstichting

Mede namens de Hartstichting en de collectanten wil ik de 
inwoners van Wirdum hartelijk danken voor het doneren 
tijdens de collecteweek van 8 -14 april 2019. De opbrengst 
van de collecte is € 444,68.

Janny Weijer-Mud 
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De Voedselbank

Tip voor deze maand

Koffie - thee - lekkere koffie 

Ook staat de gehele maand de mand bij de Superrr in het dorp.

Bezoek aan Voedselbank

Dinsdagmiddag 2 april waren we - ds. Wiebrig de Boer, Jannie Lindeman en 
Nieske Span om 12.00 uur op de school De Arke, waar we door directrice 
Tinie Hoedenmaker en juf Ida van groep 7-8 werden verwelkomd. De 
leerlingen zaten allemaal lekker te eten. We hebben eerst iets verteld over 
de voedselbank. Voor ons is het allemaal gewoon dat er voldoende te 
eten is. Er zijn echter ook gezinnen die het erg moeilijk hebben. Inmiddels 
hadden de kinderen hun brood en drinken op en mochten ze nog even 
buiten spelen. In die tijd hebben wij ons brood opgegeten met een lekker 
bakje thee.
Daarna zijn we met 3 auto’s naar de voedselbank gegaan. Daar werden 
we verwelkomd door een vrijwilliger, de heer Ten Cate, die vertelde over de 
voedselbank. Er werken 125 vrijwilligers, 450 gezinnen mogen om de twee 
weken een voedselpakket ophalen. En wat t.h.t en t.g.t betekende en hoe 
de gezinnen in aanmerking komen voor een pakket. Ook werd verteld hoe 
de voedselbank aan zijn producten komt. Het was een leerzame middag, 
zelfs nog voor ons. 
Kinderen mochten ook vragen stellen, wat ook gebeurde, Daarna kregen 
we een rondleiding waar alle producten stonden, in de koeling en de 
vriezer. Ook hebben wij de lekkere toetjes gezien.
Groep 7-8 hadden zelf ook een mand met producten meegebracht, maar 
ook een mooie versierde mand met spelletjes voor de kinderen.
Er was een journalist en fotograaf mee voor een reportage in het weekblad 
Huis aan Huis Leeuwarden dat is inmiddels 17 april geplaatst.

Namens de Diaconie van de PKN kerk Wirdum e.o.



• Utiliteitsbouw
• Woningbouw
• Waterbouwkundige werken
• Restauratie en renovatie
• Onderhoud en verbouw
• Diverse diensten
 - 24-uurs service
 - WVG aanpassing
 -  zomer-/winterklaar

service vakantie-
woningen

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

Ik heb drie armen, vijf benen en zes neuzen, wat ben ik?

 

Zitten 2 cup cakes in een oven, zegt de een tegen 
de ander: “Wat is het hier heet zeg!”
Antwoordt de ander: “Wat verwacht je dan? 
Het is zomer.”

Komt een man een café binnen, hij bestelt wat te drinken en opeens hoort 
hij iemand keihard “12” roepen. En iedereen om hem heen begint het uit te 

gieren. Dus de man vraagt aan de barkeeper:
“Waarom lachen zij nou zo hard om een 
nummer?”
“Nou,” antwoordt de barman, “dat is de 
grote moppenclub, en om tijd te besparen, 
hebben ze elke mop een nummertje gegeven 
zodat ze de mop niet de hele tijd zelf hoeven 
te vertellen.”
“Dat kan ik ook”, denkt de man en roept: 
“1382!”
De leden van de moppenclub beginnen kei-
hard te lachen, nog veel harder dan de vorige 
keer. Nadat ze eindelijk klaar zijn met lachen, 
vraagt de man: “Wat was er nou zo veel grap-
piger aan deze mop dan die vorige?”
Waarna één van de leden antwoordt: “We 
kenden hem nog niet!’

Wat is geel met wit en zegt: miauw? 
 

Merijn, Hidde & Noor

Antwoord: een leugenaar!

Antwoord: Een kat met een Vitesse shirt aan
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Een totale make-over bij Knipkeamer Rixt
(Dames en heren kapsalon)

Knipkeamer Rixt is al meer dan 15 jaar een begrip in Wirdum en ver daar 
buiten. Een huiselijke salon met aandacht voor de klant. Waar er in de salon 
menig make-over bij klanten werd gerealiseerd, was het nu tijd voor de salon 
zelf. De gehele salon is verbouwd, uitgebreid en gemoderniseerd. Er is plaats 
gemaakt voor een extra stoel zodat nog meer klanten kunnen genieten van 
de persoonlijke aandacht en deskundigheid bij Knipkeamer Rixt.

Een ieder die op de stoel plaats neemt, wordt ook voorzien van goede tips 
voor thuis. Hoe kun je dat prachtige kapsel gemakkelijk thuis zo stylen?! Op 
het gebied van krulknippen zijn alle kapsters zo gespecialiseerd en opgeleid 
dat ieder krullend kapsel in model kan worden gebracht. Nooit weer balen 
van je krullen, maar trots de salon uitgaan met een stralend bos volgens 
de nieuwste trends. Dat is waar Knipkeamer Rixt voor staat! Ook op sociale 
media is Knipkeamer Rixt actueel en voorzien ze je van handige tips en de 
nieuwste haartrends. 

Nu zelf zin gekregen in een eigen “make-over”? Kom gerust langs, de deur 
staat voor iedereen open en koffie staat klaar. Plof in de stoel en laat je 
heerlijk verwennen.
Om je make-over helemaal af te maken, verdienen ook je nagels een verwen-
moment en is dit alles goed te combineren met een bezoek aan schoonheids-
salon Louise. Kortom, Knipkeamer Rixt in Wirdum is de ideale plek voor een 
moment voor u zelf! Kom langs en geniet!

Rixt 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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Raad Waar

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

De deur van de foto uit de vorige Tuorkefretter is van het trafohuisje.
Volgende maand een nieuwe foto en de locatie van deze verzameling ver-
keersborden.
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Hemelvaartsdag
     `Met zonder Jezus`   
 
Dauwtrappen
Op Hemelvaartsdag, 30 mei, gaan wij vroeg in de morgen 
wandelen en genieten van de mooie natuur in de omge-
ving van Wirdum. Loop je met ons mee? De start is om 
7.30 uur bij de Fikarij.
Er is een korte pauze onderweg met een versnapering. 
Wandelschoenen, geschikte kleding en een flesje water is 
het enige wat je mee hoeft te nemen.

Ochtendgebed
Na de wandeling vieren wij samen Hemelvaartsdag!
Om 9.30 uur is er een ochtendgebed in de Fikarij. Iedereen is van harte 
welkom! 
Vanaf 9.00 uur staat de koffie en thee klaar.

De voorbereidingsgroep Sint-Vitusparochie en PKN gemeente Wirdum e.o.

Nieuws van de zondagsschool

Vorig jaar hebben wij als zondagsschoolleiding de keus gemaakt om op een 
iets andere manier de zondagsschool vorm te geven. Dit omdat er én minder 
kinderen kwamen én door minder leiding.

Wij werken nu met twee themablokken van 8 tot 10 weken, één voor kerst 
en één rond Pasen. Het bevalt ons goed op deze manier. Er zijn wekelijks zo’n 
15 kinderen aanwezig (waarvan er dit jaar zes afscheid gaan nemen). Er zijn 
wekelijks ook twee leidinggevenden nodig om door het grote leeftijdsverschil 
wel alle kinderen tot hun recht te laten komen. We doen leuke dingen en 
de kinderen komen met veel plezier en zijn enthousiast.

Al jaren is het lastig om nieuwe leiding te vinden. Er zijn nu dus nog maar 
drie leidsters over, waarvan Jikke na vele jaren stopt aan het einde van dit 
themablok en Karla door haar opleiding niet voldoende ingepland kan 
worden op de zondagen. 
Er is daarmee nu onvoldoende basis om zo door te gaan. Er wordt daarom 
gezocht naar minimaal twee personen die deze kar mee kunnen en wil-
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len trekken. Zou jij je hiervoor willen inzetten of heb je ideeën om dit op 
een andere manier vorm te geven? Meld je dan bij de leiding van de zon-
dagsschool. 

Je kunt je ook aanmelden en met je vragen terecht bij de kerkenraad. Dit 
kan via de scriba: Linda Jongbloed-Wesselius, tel.nr. 058-2551454 of via 
e-mail: linda-jongbloed@hotmail.com en bij de dominee: Wiebrig de Boer-
Romkema, tel.nr. 0681477858   of via e-mail wiebrigdeboer@cs.com

Het is nu tijd om nieuwe leiding te vinden, die dit werk een warm hart toe-
draagt.  Anders zijn wij helaas genoodzaakt op met ingang van het nieuwe 
seizoen op deze manier te stoppen met de zondagsschool.

De leiding van de zondagsschool

Iepenloft-tsjinst 23 juni 2019

Iedereen, jong én oud, is van harte welkom op Camstrastate, Werpsterdyk 
11 in Wirdum.
De RK-parochie uit Wytgaard en de PKN-gemeente van Wirdum organiseren 
een viering met als thema: ‘SAMEN’.

Deze viering wordt geleid door pastoor Peter Stiekema en dominee Wiebrig 
de Boer-Romkema. De Brassband Wirdum begeleidt ons bij de liederen.

Wij ontbijten dit jaar met elkaar! Om 8.45 uur is iedereen welkom om met 
elkaar te eten! 
   
De viering is van 9.15 uur tot 10.15 uur. Na de viering staat 
de koffie weer klaar voor iedereen.

We zingen, spelen, lezen, luisteren, knutselen, vertellen SAMEN, met jong 
en oud!

- Wij verkopen kaarten voor een goed doel
- Wij collecteren voor een goed doel
- Wij delen briefjes uit met namen, waar je/u een vakantiekaartje naar 

toe kunt sturen
- Graag jouw/uw eigen ontbijt en stoel mee nemen!



www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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We hebben de afgelopen weken een aantal keren van ons laten horen. Op 
13 april deden we mee aan het Gouden Spiker Festival. Voor het eerst met 
onze nieuwe dirigent. Niet in de prijzen, maar we kunnen zeer tevreden zijn 
over ons optreden en dit was ook terug te lezen in de juryverslagen. We 
speelden een verplicht stuk, een koraal, een mars en een solistisch werk, dit 
laatste prachtig uitgevoerd door Klaas Visser. (Op het komende concert 28 
mei speelt hij de solo ook!)
1e Paasdag, 21 april begeleidden we de kerkdienst in Wirdum en 4 mei 
speelden we tijdens de dodenherdenking in Huizum.

Grote kans dat u ons met suikerbroden door Wirdum heeft zien gaan. Deze 
actie was een groot succes. Iedereen wie ons daarmee financieel gesteund 
heeft, HEEL HARTELIJK BEDANKT!!

De komende maanden staan er twee concerten op het programma en be-
geleiden we de openluchtdienst. 

AGENDA:
28 mei  Concert met Arunia 19.00 - 20.00 uur
23 juni  Openluchtdienst Wirdum 
29 juni  Concert met Goutumer Mannenkoor 
   19.00 uur Ien en Mien Goutum

CONCERT 28 mei om 19.00 uur

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
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UVV Bootreis

We hebben onze jaarlijkse boottocht weer vastgelegd. Dit 
keer op dinsdag 11 juni 2019.
We varen nu met de Wetterprinses van Rondvaardij Princenhof 
uit Earnewâld. U wordt aan boord ontvangen met koffie 
en oranjekoek. Verder krijgt u een lunch (in buffetvorm) 
aangeboden en ‘s middags nog een kopje thee met cake. 
De vaarroute wordt in overleg met de schipper bepaald. We 
maken er zeker weer een mooie dag van. We rekenen op U! 

De kosten zijn: 30 euro per persoon.

We vertrekken om 9.00 uur uit Wirdum (bij de Golle).
Inschepen v.a. 9.45 uur, op locatie De Stripe 2, Earnewâld.
Afvaart 10.00 uur. Aankomst Earnewâld 17.00 uur.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 5 juni 2019 (ook als u wilt rijden) bij:
Uilke Postmus   tel. 2552192
Henny Boomsma tel. 2551316

Namens het bestuur,
Henny Boomsma

bron:  Leeuwarder Courant van 11 april

Elfstedenbrevet

Commissaris van de koning Arno Brok (vooraan in het midden) heeft op 10 
april 21 sportieve mannen een Elfstedenbrevet uitgereikt in het Provinsjehûs. 
Dit begeerde ereteken is inmiddels een zeldzaam bezit, want het wordt al-
leen verstrekt aan sportievelingen die zowel de schaatstocht als de fiets- en 
wandelkoers reglementair hebben voltooid. Geschaatst wordt de tocht al 
22 jaar niet meer. Het aantal kanshebbers op het ereteken wordt dus ieder 
jaar kleiner. Achter Brok staat voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke 
Vereniging de Friesche Elf Steden.

foto
Vierde van links op de voorste rij is Regnerus Zeinstra



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

- Werk (dagopvang)
- Langdurig verblijf
- Dagje uit

Ook hebben wij; - uitlaat service
- Thuis verzorging huisdier

Vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website

Greate Mar 2                          
9005 XJ Wergea                                 
tel: 058-2895458  

info@dierenpensionvasco.nl 
www.dierenpensionvasco.nl
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Gollelloop

Op vrijdagavond 7 juni om 19.30 uur start de Golleloop. De afstanden zijn 
net als vorig jaar 11 km, 8 km, 4,5 km en 1 km voor de jeugd. Als deze 
Tuorkefretter in de bus ligt, duurt dat nog drie weken. Drie weken waarin je 
je schoenen kunt zoeken en voorzichtig eens kunt proberen hoe het is om 
een stukje hard te lopen. Drie weken met heel wat mooie lange avonden 
om het parcours alvast eens te verkennen.

Zet die vrijdag 7 juni in je agenda. SV Friesland neemt de tijden op en zorgt 
na afloop voor sportdrank en thee en onderweg voor water. De jeugd mag 
gratis meedoen, ook als ze meer lopen dan het rondje van 1 km door het 
dorp, anderen betalen € 5,-.

Huib-Jan Imbens
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De heenweg (160 km) voert via Boerakker, Wirdum Gn, Termunterzijl, veer-
pont Ditzum naar Wirdum Dtsl.

 

De terugweg (135 km) voert via Emden (B, veerpont), Delfzijl, Steendam, 
Leekstermeer, Eastermar naar Wirdum Friesland.
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W3 Fietsklassieker 2019

Dit jaar gaan we op 13 en 14 september voor de zesde keer onze eigen 
tweedaagse fietstocht langs de drie dorpen Wirdum organiseren. Elk jaar 
mogen we ons verheugen op zo’n 30-40 deelnemers, waaronder een aantal 
die-hard W3-ers, maar ook altijd nieuwe deelnemers die door de verhalen 
enthousiast zijn geraakt. Ook dit jaar hopen we weer op een leuke mix van 
sportieve deelnemers (jong en oud!) die we graag uitnodigen met ons mee 
op reis te gaan. Iedereen is welkom!

We hebben inmiddels heel wat ervaring met de route opgedaan. In de editie 
van 2019 gaan we veel moois uit vorige jaren combineren in een prachtige 
tocht die voert door het Friese, Groningse en Duitse landschap. De klassieker 
start vrijdagochtend 13 september vanuit ons eigen Wirdum. Dit jaar wil-
len we wat minder kilometers met de boot afleggen en we hebben daarom 
besloten op de heenweg, na de traditionele lunch in Wirdum Groningen, de 
route te vervolgen door de polders richting het Duitse havenplaatsje Ditzum. 
De heenweg wordt daardoor wel wat langer, maar op de fiets houden we 
de spieren in elk geval warm en meestal hebben we de wind in de rug. We 
eindigen in het Duitse Wirdum waar we in het lokale Gasthof dineren, ons 
vermaken met een avondprogramma en overnachten. 

De tweede dag start met een uitgebreid ontbijtbuffet in het hotel om vol-
doende energie te tanken voor de terugweg. Door de overtocht per boot van 
Emden naar Delfzijl is de route terug een stukje korter dan heen. De terugreis 
voert vanaf Delfzijl verder over mooie en rustige wegen door Groningen, 
Drenthe en Friesland. We sluiten de tocht zaterdag 14 september rond 18 
uur feestelijk af in dorpshuis de Golle in ons eigen Wirdum.
De bedoeling is om er een gezellige toertocht voor de sportieve recreant 
van te maken. Dat begint al met de voorbereiding, want traditiegetrouw 
gaan we vanaf half augustus voor alle deelnemers een aantal trainingsritten 
organiseren zodat we goed voorbereid aan de start verschijnen. We zullen 
in verschillende groepen gaan vertrekken die een fietstempo aanhouden dat 
goed bij de deelnemers past. Deelnemers moeten over een goede fietsuit-
rusting en een redelijke tot goede conditie beschikken. We maken er vooral 
een gezellige tocht van en zeker geen racetocht met hoge snelheden. 

Belangstelling om (weer) mee te doen dit jaar? Je kan je aanmelden en in-
formatie inwinnen via de website: http://www.w3fietsklassieker.nl. 

Ditmer Lesterhuis en Ralph Ferwerda
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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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Avond 4-daagse - wandelen

Dit jaar wordt de avond 4-daagse in Wirdum weer georganiseerd! We ver-
wachten dan natuurlijk ook dat jong en oud (weer) mee gaat lopen met 
dit evenement.
De wandel 4-daagse is dit jaar van 11 – 14 juni. Het is alleen mogelijk een 
afstand van 5 km te lopen.

Starttijd: vanaf 18.00 uur
Waar: de Golle
Kosten: 5 euro, te betalen bij eerste wandelavond

De organisatie zorgt niet voor begeleiders. Wel zorgen we voor controle-
posten op drukke/ gevaarlijke plekken en de nodige versnaperingen onder-
weg

We willen graag weten hoeveel mensen er aan meedoen, daarom opgave 
voor 20 mei. Kinderen van de basisschool (in Wirdum) krijgen een briefje 
mee, waarmee ze zich op kunnen geven, Maar via de mail mag ook.

Opgeven bij: Mathilda Wassenaar-Smits, Pastorijsingel 16, e-mail: GJWas-
senaar@hotmail.com

Wij hopen op een succesvolle avond 4-daagse!
De Gollefreonen

WWS Familiedag 

Als afsluiting van het voetbalseizoen 2018 - 2019 organiseert WWS op 
zaterdag 8 juni aanstaande een familiedag. Deze dag is voor leden, ouders 
van jeugdleden, vrijwilligers, supporters en iedereen die WWS een warm 
hart toedraagt.
Om 16 uur sluiten wij de dag af met een BBQ. Je kan je hiervoor per email 
aanmelden via penningmeester@vvwws.nl 
 
Bestuur WWS
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Verhuizingen in Wirdum en Swichum

Niya en Jean-Louis wonen sinds maart 2019 op de Jacob Algerasingel 39. 
Niya komt oorspronkelijk uit Sofia, Bulgarije en heeft Jean-Louis in hotel 
Duhoux ontmoet, toen ze op vakantie was. Tijdens deze vakantie heeft ze 
ook de hogere hotelschool Stenden in Leeuwarden bezocht om te kijken of 

Mensenweetjes

Wist je dat....

• Mensen die jongleren grotere hersens hebben?
• Dat junkfood dommer maakt?
• Het overgrote deel van de geneesmiddelen slechts bij 30 tot 50 procent 

van de mensen werkt?
• Het beter is om je neus op te halen dan te snuiten?
• De linkerlong kleiner is dan de rechterlong bij mensen?
• De totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is?
• Het niet de maag is die rommelt wanneer u honger heeft?
• Het hart bij de mens in het midden van de borstkas zit en niet links?
• ‘Steek in de zij’ bij inspanning veroorzaakt wordt door ophoping van 

lucht in de darm?
• Als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken?
• Roodharigen meer pijn voelen?
• Eten na het sporten juist heel goed is?
• Vrouwen slimmer worden door een zwangerschap?
• Je maar door één neusgat tegelijk ademt?
• Je dikker wordt van slaapgebrek?
• Tandenpoetsen goed is tegen hartkwalen?
• Een baby tegelijk kan ademen en slikken?
• Vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen als mannen?
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het de juiste opleiding voor haar was. Inmiddels is Niya tweedejaars student 
Event-management op Stenden. Jean-Louis is wel bekend in Wirdum, komt 
hier vandaan en is mede-eigenaar van hotel-restaurant Duhoux.
Ze hebben eerst samengewoond in Leeuwarden, maar omdat Jean-Louis 
veel werkt op onregelmatige tijden in het hotel, zagen ze elkaar weinig. Nu 
ze in Wirdum wonen, kunnen ze elkaar meer en vaker zien. Samen hebben 
ze een hond Chablis, welke uit Griekenland komt, een kat genaamd Nala 
en nog Champagne de hamster.
Jean-Louis houdt van hardlopen en wielrennen in zijn vrije tijd. Niya houdt 
van reizen, muziek, films kijken, uitgaan met vrienden en dieren.

Op de Jacob Algerasingel 47 wonen Sanne en Mark sinds half december 
vorig jaar. Ze zijn beide geboren en opgegroeid in Leeuwarden en zochten 
een wat groter huis in of rond Leeuwarden. Wirdum leek hun een leuk 
rustig dorp en dicht bij de stad met veel voorzieningen. Bovendien vonden 
ze het huis direct erg fijn. Nadat ze het huis hadden gezien ging het ineens 
erg snel met de verhuizing. Het bevalt ze dan ook erg goed.
Mark werkt bij Boels verhuur en Sanne werkt bij Talant in de 
gehandicaptenzorg op een woongroep in Stiens. Daarnaast werkt ze af en 
toe nog als flexibele oproepkracht voor Zienn, de verslavingszorg.
Mark houdt van vissen, voetbal en bezig zijn met de tuin of het huis. Sanne 
houdt er ook van om in het huis bezig te zijn en doet fanatiek aan korfbal.

Sinds 1 november 2018 woont de familie Wagenaar op de Legedyk 74. 
De familie bestaat uit Melanie, Dirk, de tweeling Ruben en Jozua van vier 
jaar en de anderhalf jaar oude Sifra. Hiervoor woonden ze in Jabikswoude, 
Leeuwarden waar ze ongeveer het huis uit waren gegroeid. Ze zijn naar 
Wirdum verhuisd, omdat ze een mooi en ruim huis zochten in een leuk 
dorp vlakbij Leeuwarden. Daarnaast kenden ze al wat mensen in Wirdum. 
Ze hebben het huis zoveel mogelijk in de oorspronkelijke stijl gehouden, 
omdat ze dit zo mooi vonden.
Dirk is net begonnen als functioneel beheerder bij het CJIB. Melanie was 
voorheen dansdocente, maar is hiermee gestopt tijdens de zwangerschap 
van Sifra.
In zijn vrije tijd speelt Dirk graag een potje zaalvoetbal. Daarnaast is hij met 
veel plezier te vinden in de tuin en met de kinderen. Melanie is ook graag 
bezig met de kinderen en houdt daarnaast ook van lezen, koken of een 
vriendin bezoeken.

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

Agenda van 15 mei tot 1 juli 2019

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

15-5 20.00 uur Fikarij Presentatie missiewerk Peru

18-5 10.00 uur Bredyk 28 Museumdei Ald Barrehûs
    door omstandigheden afgezegd

28-5 19.00 uur Uniaskoalle Concert Arunia schoolorkest en 
    Brassband Wirdum

30-5 07.30 uur Start Fikarij dautraapje – meditatieve wandeling

  3-6 19.30 uur De Golle Vergadering Dorpsbelang

  7-6 19.30 uur Start De Golle Golle Loop

  8-6 13.00 uur WWS Familiedag WWS

11-6 09.00 uur De Golle Boottocht UVV

11 tot 18.00 uur De Golle Avond-4-daagse
14-6 

23-6 09.30 uur  Openluchtdienst

29-6 19.00 uur Ien en Mien Brassband Wirdum met
   te Goutum Goutumer mannenkoor
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk
U bent van harte welkom.

19-5 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema.
   Afsluiting winterkerk, mmv zondagsschool

30-5 09.30 uur Hemelvaart - Kerkenraad en Parochie Wijtgaard
   Ochtendgebed

  2-6 09.30 uur ds. G.J.D. de Haan, Oosterzee
   na afloop koffiedrinken

  9-6 09.30 uur Pinksteren - da. W. de Boer-Romkema
   Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
   mmv de kindernevendienst 

16-6 09.30 uur ds. G.S. Groeneveld, Bolsward

23-6  Openluchtdienst, Camstrastate, Wirdum
  08.45 gezamenlijk ontbijt
  09.15 viering

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


