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Foarside

Het is nog winter, maar naast de sneeuw-
klokjes zien we meerdere planten uit de 
grond schieten en sommige bloeien al.
Foto van Alwien de Boer.
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Fan ‘e toer besjoen

Wurdum en Swichum, prachtige doarpen ûnder de reek 
fan Ljouwert. Oan de iene kant hawwe wy in protte oan 
saken dy’t wy yn de stêd helje as dogge. Oan de oare kant 
is it sa wichtich dat we ús as doarp(en) fan de stêd hâlde. 
Bern groeie op yn de lytse beskerme situaasje op skoallen. 
Kriminaliteit? Drugs? Hawwe se faaks allinnich mar troch 
de tillefyzje fan heart. Eltsenien kin mekoar. We kinne de 
buorfrou en witte wannear se op fakânsje binne, helje dan 

de post út de brievebus en sette de container foar se by de dyk. 

In pear wike ferlien wiene wy op in feest yn Doarpshûs de Golle, dêr spile in 
band. Wy fine it moai om nei in moai stikje muzyk ta te gean, meastentiids 
sitte wy op sneon op de bank mei in pûde sjips, mar dit wie in moaie oan-
lieding om wer ris wat minsken te treffen die je faaks net mear moetsje at 
jo de bern net mear op skoalle hawwe. Under it genot fan in muzykje en in 
drankje wie it in tige slagge jûn. Moai dat dit yn it doarpshûs organisearre 
wurd. Der is it fansels ek foar. Jong en âld mei-inoar en in moai feestje, wat 
wolle jo noch mear. 

Wy net, wy hawwe ús tige fermakke. Yn de sfearfolle seal, foar dizze kear 
ekstra moai oanklaaid om it saaie fan de gymnastyk-seal net te sjen, kaam 
ik mei ien oan de praat, se sei dat de plysje bûten stie. No ha ik jierren yn it 
bestjoer fan it doarpshûs sitten en skrik der net mear fan. Ik sei: “Se sille 
wol foar drankgebrûk foar ûnder de 18 komme.”
Mar dat wie net it gefal. It die bliken dat dêr oerlêst wie. Oerlêst? Ja, te lûd, 
wie it ferhaal. It ferbjustere my tige. Sa spitich dat wylst twa ferieningen (de 
Soos en de Golle) sa harren bêst dogge om in moaie jûn te organisearjen 
foar doarpsgenoaten. En wat jild probearje te fertsjinjen om troch de tiid 
te kommen en safolle frijwilligers yn it spier binne om sa’n 350 minsken in 
moaie jûn te besoargjen. Spitich dat dit net troch eltsenien wurdearre wurd. 
It is ommers mar 1 x yn it jier, want it is in bealch fol wurk om dit te fersetten. 

Mar ik tink dan mar sa... se sille wol út de stêd komme. Wy begripe harren 
net en sy begripe ús net. 

Wytske Hoekstra
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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 in de agenda: algemene ledenvergadering
Op maandag 23 maart van 19.30 tot 21.30 uur houdt Dorpsbelang de 
Algemene Leden Vergadering. Zoals gebruikelijk in combinatie met de jaar-
vergadering van Stichting De Golle. Ieder is van harte welkom.
De notulen van de vorige ALV worden in maart opgenomen in de Tuorke-
fretter. 

Prijs voor geweldige stunt
Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsreceptie hebben de ‘jongens van de 
carbidploeg’ een cadeaubon gekregen voor hun oud-en-nieuw stunt. Met 
hun fraai en bijna echt vormgegeven bouwbord op de tennisbaan wisten ze 
Omrop Fryslân erbij te halen. Het bord gaf zelfs op het gemeentehuis mooie 
reacties teweeg zoals de navraag bij afdelingen of er echt een Milieustraat 
zou komen. Mooi gedaan, mannen!
Overigens is ons toegezegd dat de gemeente binnenkort de situatie op de 
tennisbaan wel gaat aanpakken. Daar kijken we vol verwachting naar uit. 

Ligplaatsen en passantenhaven
Op zaterdag 18 januari zijn de ligplaatsen voorzien van bordjes zodat duide-
lijk is welke als vaste ligplaats gebruikt gaan worden en welke beschikbaar 
blijven voor de passanten. Ook zijn de plekken nu vrij gemaakt. De rode 
boot is nog niet weg gehaald, vanwege de huidige staat van de boot kun-
nen we deze niet verplaatsen zonder er zeker van te zijn dat we geen extra 
schade aanrichten. We weten nog steeds niet wie de eigenaar is. Misschien 
kan diegene zichzelf melden.
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Nieuwe straatlantaarns
De gemeente is bezig met een vervangingsplan voor de straatlantarens. 
Het gaat om het vervangen van de huidige lantaarnpalen voor mooiere en 
energiezuinige exemplaren waarbij er meer eenheid en samenhang tussen en 
in de dorpen wordt getracht te realiseren. Dorpsbelang mocht meedenken 
over de nieuwe lampen. Via de gemeente zal naar verwachting nog meer 
informatie komen.

Duurzaam
Vanuit de werkgroep duurzaam wordt een bijeenkomst voorbereid over het 
gebruik van een elektrische deelauto. Zie ook elders in dit nummer.

Fusie en MFC 
Met een kleine groep zijn verkenning gedaan om het fusieproces van de 
scholen ook te benutten voor het oprichten van een Multi Functioneel Cen-
trum. Binnenkort wordt daarover ook met de gemeente gesproken. Het 
doel is om de krachten te bundelen en te komen tot een toekomstbestendig 
voorziening waar het dorp jarenlang plezier van kan hebben.

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

Etentje
Een etentje bij de voorzitter thuis op woensdagavond 18:00 uur op 26 
februari. Dat bieden we aan als je interesse hebt voor deelname aan het 
bestuur van Dorpsbelang. Er zijn vier plekken beschikbaar voor ‘t etentje. 
Onder het eten vertellen we dan over wat er zoal te doen valt als je in ‘t 
bestuur zit. Heb je trek, meld je aan via db.wirdum.swichum@gmail.com 
of via één van de bestuursleden.

Namens Dorpsbelang, 
Johan Kruiger 

Ik soe graach mear witte wolle oer it 
bestjoerslid fan Doarpsbelang wêze, 
dat ik kom te iten. Mar ik haw wol in 
spesjaal dieet...
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Minder afval in grijze container

In de grijze container belandt teveel afval dat niet in de verbrandingsoven 
thuis hoort. De gemeente wil dat aandeel in twee jaar tijd terugbrengen van 
171 kilo nu per hoofd van de bevolking naar 100 kilo in 2022, zo bleek 27 
januari tijdens een bijeenkomst voor buurt- en dorpsraden van de gemeente.

De drijfveren van de gemeente zijn tweeërlei. Enerzijds gaat het om be-
wustwording. Veel van ons afval kan worden gerecycled, een tweede leven 
krijgen waardoor het beslag op grondstoffen omlaag kan. En dat is met 
een groeiende wereldbevolking die in dezelfde welvaart willen delen als de 
Westerse wereld een enorme uitdaging.

Anderzijds spelen economische motieven. Afvalverwerking wordt jaarlijks 
duurder. Dit jaar bijvoorbeeld liggen de kosten voor afvalverwerking per 
huishouding 30 euro boven die van vorig jaar. En die kosten zullen de ko-
mende jaren alleen nog maar verder stijgen, schetste Samuel Stollman van 
de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD). 
De NVRD helpt gemeenten in de transitie naar meer circulaire afvalstromen.

In 2018 produceerde elke inwoner van de gemeente Leeuwarden op jaar-
basis 171 kilo restafval. Plastic en blik, dat in Leeuwarden niet apart wordt 
ingezameld, maar via nascheiding eruit wordt gehaald, is daarvan al afge-
trokken. De inzet van de gemeente Leeuwarden is dat elke inwoner van de 
gemeente in 2022 nog maar 100 kilo restafval produceert.

“Het realiseren van die uitdaging is reëel”, zegt Stollman. Hij illustreert dat 
met voorbeelden van gemeenten die nu al veel minder restafval ophalen, 
dan de gemeente Leeuwarden. Minder restafval blijkt vooral ook een kwestie 
van bewustwording te zijn. In de gemeente Leeuwarden bestaat het restafval 
namelijk voor 62 kilo uit GFT (afval van groente, fruit en uit de tuin), gevolgt 
door papier (14 kilo) en glas (9 kilo).

Het landelijke streven is dat per hoofd van de bevolking in 2025 nog maar 
30 kilo restafval wordt geproduceerd. Dat restafval bestaat dan uit produc-
ten als stofzuigerzakken, kattenbakvulling, luiers, incontinentiemateriaal en 
vrouwelijke hygiënische producten. 

Gemeenten hebben, zo schetst, Stollman verschillende middelen om burgers 
te stimuleren meer afval te scheiden. Naast communicatie en service noemt 
hij de financiële prikkel (Diftar = gedifferentieerd tarief). De ‘vervuiler’ wordt 
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daarbij hoger aangeslagen dan de huishouding die zijn afval meer scheidt. 
Stollman: “Afvalscheiding levert geld op. Niet dat het goedkoper wordt, maar 
wel minder duur dan wanneer er niet goed genoeg wordt gescheiden.” Over 
óf en eventueel wanneer de gemeente Leeuwarden Diftar gaat invoeren, 
zijn geen uitlatingen gedaan.

Ilona Lesscher

Extra service (grof) tuinafval

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

Zaterdag 12 oktober
Zaterdag 19 oktober

Vrijwilligers van Dorpsbelang zetten de containers ‘s morgens om 11 uur 
open en sluiten deze om 17 uur af. U kunt dan uw tuinafval in de betreffende 
containers deponeren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld 
grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval te deponeren. De vrijwilligers 
zien er op toe dat dit niet gebeurt.

Uiteraard kunt u uw grof tuinaf-
val daarnaast de hele week gratis 
aanbieden bij de milieustraat aan 
de Greunsweg 86 in Leeuwarden 
of Oedsmawei 9 in Grou.

M. Kuipers
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Start op Rabobank.nl/
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Unieke wandel-beleeftocht in Midden-Fryslän 

In 2020 is het 7S jaar geleden dat wij bevrijd zijn. Dat is de reden dat er op 
zaterdag 2 mei met een unieke wandeltocht in Midden-Fryslân een oorlogs-
verhaal wordt verteld. 
Op de route van deze tocht worden op vier plaatsen uit een oude Dakota 
2S Britse parachutisten gedropt. Daarnaast worden op route van de tocht 
van kaasboerderij ‘De Deelen’ tussen Tijnje en Aldeboarn naar Wirdum op 
vijftien plaatsen beleefmomenten getoond. Deze beleefmomenten zijn ook 
daadwerkelijk gebeurd in de oorlog. Deze gebeurtenissen worden beschre-
ven in het boek ‘Droppingveld Wardrobe’ (Wapens in De Deelen) van Hessel 
Bouma uit 2018. 

Er zijn 3 tochten 
−	 Om 9 uur start de lange tocht van 22 km van kaasboerderij ‘De 

Deelen’. Deze tocht loopt via Aldeboarn naar Akkrum, vervolgens 
naar Grou en dan naar eindpunt Wirdum. In Wirdum zijn de wapens 
bij de bevrijding gebruikt. 

−	 Een korte tocht van 5 km start om 11 uur, ook bij ‘De Deelen’ en 
eindigt in Aldeboarn. 

−	 Verder start er een korte tocht van 8 km om 13 uur in Grou. Deze 
volgt het laatste deel van de tocht naar Wirdum. Daar is dan een 
bevrijdingsfeest rond het Doarpshûs De GoIle. 

Er rijden bussen van het eindpunt van de tocht naar het beginpunt. Elk 
kwartier starten er 250 deelnemers, in totaal 4.000. 

Dropping parachutisten op vier plaatsen 
−	 Naast de kaasboerderij is het eerste landingsveld voor de parachutisten 

met hun bolle parachutes.
−	 Daarna landen er zes parachutisten aan de westkant van de Van 

Sminiaweg, in het weiland aan de weg Akkrum-Aldeboam. 
−	 Vervolgens is er een dropping ten noorden van Grou, in het Holland 

naast het weggetje naar Architect Hofstra.
−	 Tenslotte is er een dropping ten zuiden van Wirdum, naast de weg 

ldaard Wirdum.
Met rode en witte lampen worden de droppingsvelden gemarkeerd, net als 
in de oorlog, Langs de weg wordt door de parachutisten chocola uitgedeeld 
aan de kinderen die meelopen. 

Bij de eerst 2 droppingsvelden mogen auto’ s komen. Voor minder valide 
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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

personen is daar ook plaats. Bij de laatste 2 dropvelden zijn alleen fietsers 
en wandelaars toegestaan. 

Samenwerking 
Het wandelgebeuren wordt verzorgd door de drie wandelclubs uit de omlig-
gende dorpen. De beleefmomenten worden uitgebeeld door de verschillende 
toneelclubs rond de route. Er zijn in totaal 200 vrijwilligers die meehelpen. 

Basisscholen 
In de bovenbouw van de basisscholen in de streek wordt deze winter een 
les verzorgd, waarin het laatste halfjaar van de oorlog in het gebied wordt 
behandeld. 

Inschrijving via de website 
Vandaag is de website: https://wapendroppingwandeltocht.nl/ de lucht 
ingegaan. Men kan zich nu al dus inschrijven voor de wandel-beleeftocht. 
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Wat houdt dit in voor Wirdum

Wat houdt dit allemaal in voor Wirdum, waar de finish van de wandel-/
beleefmomenten is. Om de wandelaars te vervoeren naar de Deelen, voor 
de start, zullen bussen worden ingezet. Deze zullen om 7.30 uur vertrekken 
vanaf de carpoolplaats Wirdum. Binnenkomende auto’s kunnen worden 
geparkeerd op de tegenoverliggende landerijen, beschikbaar gesteld door 
de agrariërs Ids Boersma en Taeke Roorda Wijtgaard.
Om 13 uur hetzelfde betreffende de start van de 8 km. wandeltocht vanuit 
Grou.
 
Om ongeveer 13.30 zullen parachutisten landen op een stuk land gelegen 
aan de Tsjaerderdyk, beschikbaar gesteld door Tjeerd Jorna, Wijtgaard. De 
Tsiaerderdijk zal worden afgesloten op dat moment.
Vanuit Idaerd worden de NSB’ers, verraders en Duitse soldaten, opgebracht 
naar de Golle. De wandelaars worden feestelijk onthaald en voorzien van 
guirlandes, het muziekkorps zal het muzikaal omlijsten. In de Golle worden 
de stempelkaarten gecontroleerd en afgestempeld, waarna ieder een herin-
nering ontvangt. Voor de vrijwilligers is er ook een herinnering. Einde tocht 
is om 17 uur, waarna er feest zal zijn de in Golle (muziekband). 

In maart worden de scholen bezocht, hier wordt dan een les verzorgd. Dhr. 
de Haan zal de lesgever aanvoeren in zijn jeep, getooid in militairtenue, 
geassisteerd door een militair, ook in tenue. 

Om dit alles te realiseren zijn er veel vrijwilligers nodig, diverse stichtingen/ 
verenigingen werken hier al aan mee. De Golle, toneelverenigingen Idaard 
en Wirdum, de Gollefreonen, wandelclub Wirdum, leden jeugdsoos welke 
zullen optreden als NBS-ers (Ned. binnenlandse strijdkrachten), muziek-
korps, Jurjen Cnossen als coördinator landingsveld, geassisteerd door vier 
schoolkinderen als seiners.
Voor catering wordt gezorgd, dit om de vrijwilligers te voorzien van een hapje 
en een drankje, idem de wandelaars. Gelden hiervoor worden beschikbaar 
gesteld door de organisatie. 

Nog een aandachtpuntje: wij zoeken nog parkeerwachters. 

Hopend op een mooi geslaagde happening, 

Wapendropping wandel-beleeftocht, 
R. Zeinstra 
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De vernieuwing

‘De tiid hâld gjin skoft…’ In amper vijf jaar tijd is er 
in onze dierenartsenpraktijk enorm veel veranderd. 
Niet alleen qua bezetting, van vier naar acht dieren-
artsen; maar ook in wat we doen en kunnen. Het in-huis-laboratorium 
geeft enorm veel meer mogelijkheden en vooral snellere diagnoses. 
De toegevoegde waarde van echoapparatuur heeft zich al meermalen 
bewezen en dat we zelf bacteriologisch onderzoek doen en kunnen 
bepalen voor welke antibiotica de ziekteverwekker gevoelig is, is tevens 
een grote vooruitgang.

Bloedonderzoek op orgaanfuncties doen we al een paar jaar in ons eigen 
lab. De nieuwste aanwinst op dat gebied is een apparaat dat ook het 
bloedbeeld van patiënten kan bepalen. Het bloedbeeld wordt gevormd 
door de rode en de witte bloedlichaampjes. Daaruit kun je afleiden of er 
sprake is van bijvoorbeeld bloedarmoede of ontsteking. Hoewel het volledig 
bloedbeeld ons zelden een specifieke diagnose biedt, is het heel gevoelig en 
geeft het vaak de eerste aanwijzing voor ziekte bij een patiënt. Wanneer het 
bloedbeeld regelmatig wordt bepaald, kunnen we een trend waarnemen 
om de ernst van een ziekteproces aan te geven en te volgen of het proces 
verslechtert of verbetert. We lieten het bloedbeeld geregeld door een extern 
laboratorium doen, maar nu hebben we veel sneller een uitslag. Dat komt 
uiteraard de patiënt ten goede: hoe vlotter uitsluitsel, des te eerder weet je 
wat je te doen staat.

Sinds april vorig jaar werken we uitsluitend op afspraak. Dat wordt door 
zowel onze clientèle als door onszelf als erg positief ervaren. Er is meer 
tijd voor de patiënt en de wachttijden zijn danig bekort. Dat niet een ieder 
altijd exact op het afgesproken tijdstip kan worden geholpen wordt geluk-
kig niet als negatief ervaren. Als er een spoedgeval tussendoor komt dient 
dat uiteraard voorrang te krijgen. Gelukkig hebben we het interne klimaat 
dit jaar beter onder controle: er is namelijk airconditioning aangelegd! Dit 
voorjaar gaan we daarnaast ook nog een stap maken richting duurzaam-
heid. Er worden zonnepanelen aangeschaft om zelf in het toenemende 
stroomgebruik te kunnen voorzien.

Alle veranderingen hebben echter ook een keerzijde: we beginnen zo langza-
merhand uit ons jasje te groeien. Daarom hebben we inmiddels een bouw-
commissie benoemd om te inventariseren en verbouwing voor te bereiden. 
Meedenken wordt op prijs gesteld. Mocht je ons van advies willen voorzien, 
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meld het gerust! Op de mail, via de telefoon of gewoon bij de balie. 

‘Last but’ zeker niet ‘least’ maak ik van de gelegenheid gebruik om (alweer!) 
een nieuwe collega voor te stellen: Marije Kamstra. Marije is opgegroeid in 
Terherne en in juli 2019 afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren aan 
de Universiteit van Gent. Hierna is ze een periode werkzaam geweest bij een 
dierenartsenpraktijk elders in Fryslân. Per december vorig jaar is Marije in 
dienst bij onze praktijk. Hoewel ze vooral op route zal zijn tussen de koeien 
en de paarden, zal ze ook zo nu en dan op het spreekuur opduiken. Marije 
draait ondertussen al ruim een maand mee en we zijn ervan overtuigd dat 
zij prima in ons team past en dat ze perfect in staat is ons logo te vertegen-
woordigen: ‘Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân!’

Foto: Marije Kamstra

Menno J. Wiersma,
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
menno@bistedokter.nl



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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Fûgelwacht nijs

De jaarvergadering van de vogelwacht wordt al decennialang gehouden op 
de tweede vrijdag van maart. Ook dit jaar zal dat dus het geval zijn en wel 
op vrijdag 13 maart om 20 uur bij Duhoux. Op de agenda staat deze keer 
maar 1 agendapunt namelijk: HOE NU VERDER?

Nadat Jeen Arendz vorig jaar aftredend en niet herkiesbaar was, bestaat het 
bestuur nog maar uit twee personen te weten Ale Postmus en Johan Visser. 
Ondanks verwoede pogingen om mensen enthousiast te krijgen om tot het 
bestuur toe te treden, is dit de laatste drie jaren niet gelukt. Dit jaar zal ook 
Ale Postmus aftredend zijn en niet herkiesbaar. Enerzijds door de thuissitu-
atie maar ook een gebrek aan enthousiasme bij de leden heeft hem daartoe 
besloten. Of dat komt omdat we niet meer onze geliefde hobby mogen 
uitoefenen (het ljipaai-sykjen) of andere factoren hieraan ten grondslag 
liggen, wij weten het niet.
Wel weten we dat bij meer dan de helft van onze leden de motivatie een stuk 
achteruit is gegaan en dat er de laatste jaren nog maar van enkele ploegen 
gegevens betreffende de nazorg bij het bestuur worden aangeleverd. Hier-
door kunnen wij al een aantal jaren niet meer aan de verplichtingen voldoen 
naar de BFVW toe, en vragen wij ons ook af of het nog zinvol is om lid van 
de bond te blijven en of we überhaupt nog wel bestaansrecht hebben nu 
het bestuur nog maar uit één persoon bestaat. Het woord is nu aan de leden 
en dus zien wij u allen graag op de jaarvergadering.

Mochten er leden of andere mensen zijn die na dit gelezen te hebben zich 
toch geroepen voelen een bestuursfunctie te willen bekleden dan kunnen 
zij dit voorafgaande aan de vergadering kenbaar maken bij het bestuur:
Ale Postmus, tel.: 0639133060 of Johan Visser, tel.: 0620678107

Namens de vogelwacht,
Ale Postmus         
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Praktijk Noardein

Clinics Mindful run & Mindful walk
Op 15 maart organiseren we een Mindful run en op 22 maart een Mindful 
walk. 
Tijdens de training leer je o.a. hoe je door middel van (hard)looptechniek, 
mindfulness, yoga en de juiste ademhaling efficiënter met je energie om 
kunt gaan. Echt een mentale energieboost! Wie wil dat nou niet?
De Mindful run is geschikt voor mensen die 5 km kunnen hardlopen. De 
Mindful walk is geschikt voor iedereen. Beide clinics zijn laagdrempelig, 
verfrissend en hebben een hoge FUN factor! We starten om 14.30 uur bij 
Praktijk Noardein en duurt 2,5 uur. 

Ga je mee? Geef je dan op per mail: Gearte@praktijknoardein.nl. De kosten 
voor de clinics bedragen slechts € 35. De clinics worden gegeven door An-
neloes Praamstra (Mindful run/- walk instructeur en wandelcoach). Nieuws-
gierig naar Anneloes of Mindful run? Kijk dan op haar facebookpagina www.
facebook.com/mindfulrun.anneloes of www.mindfulrun.nl. 

Familieopstelling
Op 29 februari organiseert Guusta Elzinga wederom een familieopstelling. 
Tijdens een opstelling laat je snel en zonder veel woorden zien wat de on-
bewuste oorzaak is achter je gedrag. Opstellingen helpen om de tot nu toe 
verborgen verbanden te zien met het grotere geheel waar je onderdeel van 
bent. Als dit zichtbaar is, kun je nieuwe mogelijkheden vinden om je op 
liefdevolle wijze los te maken van hardnekkige patronen. De bijeenkomst is 
van 14 tot ongeveer 17 uur. Als je een vraag inbrengt zijn de kosten € 50,-, 
anders betaal je € 25,-. Het is echt een aanrader om meer over jezelf te leren. 

Pilates of Yin-yoga
Elke maandagavond en woensdagochtend verzorgt Anke van der Weij-
Huisman onze pilates lessen. In deze lessen komt de combinatie van kracht, 
lenigheid, balans, ademhaling en ontspanning samen. Je werkt op een ver-
antwoorde wijze aan houding, stabiliteit, flexibiliteit, sterkere rug en buik, 
strakkere billen en benen. De lessen zijn geschikt voor jong en oud, mensen 
met lichamelijke klachten of mensen die lange tijd niets aan lichaamsbewe-
ging hebben gedaan kunnen ook prima deelnemen. Voor meer informatie 
kun je terecht bij Anke op 06-41353311.
Op dinsdag- en woensdagavond vinden de Yin-yoga lessen plaats. De les-
sen helpen jou om beter voor jezelf te zorgen. Dit doe je door thema’s als 
grenzen, zelfzorg, compassie, mindfulness, aandacht, meditatie, oefening, 
autonomie, ontspannen en acceptatie te behandelen. De lessen worden 
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verzorgd door Gearte Kingma-Arendz. Voor € 25,- volg je drie kennisma-
kingslessen. 

YIN-YOGA XL
Op vrijdagavond 6 maart kun je extra lang ontspannen door middel van 
een XL yinyoga les! We starten om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Wie 
wil er nou niet ontspannen aan het weekend beginnen? Voor deze enkele 
les betaal je € 18,50 euro. 

Save the date(s)!!! Ga jij de uitdaging(en) aan? 

Praktijk Noardein |Noardein 6|9089BT Wytgaard| 06-38623233|Gearte@
praktijknoardein.nl 

Stek je kamerplant

Wil jij leren hoe je kamerplanten kan stekken? Er is nog plaats! De workshop 
is op zaterdag 29 februari van 10 - 12 uur in de Golle. De kosten zijn € 10,- 
pp. In plaats van € 12,50 zoals vermeld in de vorige Tuorkefretter. Iedereen 
die zich al heeft opgegeven zal ook voor € 10,- deelnemen. 
Voor plantjes, potjes en grond wordt gezorgd. En je gestekte plantjes mag 
je mee naar huis nemen. 

Geef je op via db.wurdum.swichum@gmail.com

Of bij mij,
Leoni Lesterhuis-Bouma,
George Emersonstrjitte 20
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Consulinn Grou | alie@consulinn.nl | 06-19618699

AFVALLEN DOE JE

NATUURLIJK BIJ 

CONSULINN
www.consulinn.nl

AFVALLEN DOE JE

NATUURLIJK BIJ 

CONSULINN
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Moppentrommel - Wintereditie

Wat neemt een paard altijd mee op wintersport?
Antwoord: een strowboard.

Na het après-skiën was Jantje zo lam, dat hij over 
zijn skipiste.

Op een koude winteravond komen Jantje en Pietje 
elkaar tegen.
“Au, au, au”, kreunt Jantje
“Wat is er?”
“Ik heb het zo koud aan mijn benen!”
“Dan moet je gaan hardlopen.”
“Dat helpt niet,” zegt Jantje, “want ik heb het ook 
koud aan mijn neus en toch loopt die al de hele tijd.”

Als het vandaag nul graden is, en het wordt morgen twee keer zo koud, 
hoeveel graden is het dan morgen?

Wat is blauw en slingert tussen de bomen door? Tarzan in de winter.

Een Canadees besluit dat het wel eens tijd wordt om hout te gaan hakken 
voor de winter. Na een tijdje vraagt hij zich af of hij genoeg heeft, als er net 

een indiaan voorbij komt. “Hé Indiaan”, vraagt 
hij, “krijgen we een strenge winter?” “Ja, we 
krijgen best een strenge winter”, antwoordt 
de indiaan. Dus de Canadees hakt nog een 
tijdje door. Een week later komt de Canadees 
de Indiaan weer tegen, en opnieuw vraagt 
hij: “Krijgen we een strenge winter?” En de 
indiaan antwoordt met: “Ja, we krijgen een 
erg strenge winter.”
Dus hakt de Canadees nog wat. Nog een week 
later komt de Canadees de Indiaan wéér tegen, 
en hij vraagt: “Krijgen we een strenge winter?” 
Waarop de indiaan zegt: “We krijgen een 

enorm strenge winter.” “Hoe weet jij dat eigenlijk?”, vraagt de Canadees zich 
af. “Nou”, zegt de indiaan, “als ik zo zie hoeveel hout jij staat te hakken…!”

Merijn, Hidde en Noor
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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?

Volgende maand een nieuwe foto en de locatie van bovenstaande foto.

De foto uit de Tuorkefretter van januari is een 
drinkbankje aan de muur op het huis links 
naast de Superrr.
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• Utiliteitsbouw
• Woningbouw
• Waterbouwkundige werken
• Restauratie en renovatie
• Onderhoud en verbouw
• Diverse diensten
 - 24-uurs service
 - WVG aanpassing
 -  zomer-/winterklaar

service vakantie-
woningen

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

Graag nodigen wij jou uit voor twee avonden waarin we samen bijbelver-
halen gaan beluisteren, lezen en beleven. Centraal staat iedere avond een 
bijbelverhaal en jouw beleving van dit verhaal, de beleving van anderen van 
dit verhaal, kortom verhalen boeien mensen en bijbelverhalen doen dat ook.
Vaak kennen we bijbelverhalen uit onze jeugd, of via verhalen van ouders/
grootouders of via de preek van de dominee. Hoe je een bijbelverhaal be-
leeft en een plaats geeft in jouw leven is heel speciaal en persoonlijk en 
toch willen we deze twee avonden samen verhalen beleven en inpassen in 
de samenleving.

Verhalen van lang geleden die nog steeds actueel zijn, verhalen die passen 
in het huidige tijdsbeeld en verhalen die ons nog steeds beroeren.
Beelden en verhalen hangen samen, mooie platen uit de kinderbijbel, schil-
derijen over bijbelse verhalen, jouw beelden van een verhaal, we gaan hier 
graag met jou mee aan de slag.
Uiteraard zorgen we voor warmte, een kring, een warm drankje en goed 
gezelschap.

Ben je nieuwsgierig naar de verhalen?
Kom dan 27 februari en 10 maart ‘s avonds om 20 uur naar de Sint 
Martinuskerk.



 

 

 

 

Met als host:
 

 

Plantinga
 

Theun
 

Met Toffe  Prijzen

Datum:
Vrijdag 6 maart 2020
 
Locatie:
WWS Kantine (20:00 uur)

Houd onze Facebook pagina in de gaten voor meer

informatie. Geen FB? Mail ons dan op

activiteitwws@gmail.com
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BRASSBAND WIRDUM
GOES WILD WEST
 
Speciale gast: Marcel Smit

14 maart 20.00 uur In de Golle

Agenda:
•	 28 februari solistenavond, 19.30 uur De Frissel in Wergea
•	 11 maart begeleiden kerkdienst bidstond
•	 14 maart voorjaarsconcert

Namens het bestuur van Brassband Wirdum, 
Diana IJpma

Uitnodiging voor iedereen

Van harte welkom op zondag 8 maart 2020 om 9.30 uur in de Sint Marti-
nuskerk te Wirdum!

Gospelkoor The Young Christian Singers uit Leeuwarden zal deze zondag 
hun themaprogramma rond Pasen laten zien en horen. Het is een complete 
dienst met (samen)zang, lezing, muziek, beeld en een actuele meditatie 
rondom Pasen. Het thema is ‘Forgiven’.

Kom genieten van dit enthousiaste gospelkoor en hun zang, muziek en 
woorden. Het programma is geschikt voor jong en oud! Of je nu altijd of 
nooit in de kerk komt: Je bent van harte welkom!

Kerkenraad Prot. Gemeente Wirdum e.o.
 



www.uitvaartzorgbijlsma.nl
Anna Bijlsma 
06 10 33 03 37 

Dag en nacht bereikbaar

‘ELTS MINSKE IS OARS 

 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Winterkost

Het is februari en dus tijd voor onze traditionele maaltijd!
De Fikarij is op donderdag 27 februari de plek waar u moet zijn voor ont-
moeting, gezelligheid en het nuttigen van heerlijke winterkost. 

De kok heeft opnieuw een seizoengebonden menukaart samengesteld met 
verrassend lekkere gerechten. Mede daarom mag u dit gezellige en voedzame 
samenzijn niet missen. Laat u verrassen en geniet!

De deuren van De Fikarij gaan open om 16.30 uur.
Om de eetlust op te wekken beginnen we met een winters krokusslokje.

De entree is € 6,- (inclusief alles)

De werkgroep UVV/PKN hoopt iedereen weer te ontmoeten, uiteraard het 
liefst “mei de honger yn `e hals”!

Wilt u graag van huis worden gehaald? Bel dan met:
Simon Turkstra tel: 255 14 63
of Uilke Postmus tel: 255 21 92

stampot zuurkool



Locaties
Axon Fysiotherapie
Skoallestrjitte 11, Deinum

Gezondheidscentrum Nij Franjum
Franjumbuorsterpaed 10, Marsum

Gezondheidscentrum it Kleaster
It Kleaster 1, Wytgaard

Telefoon
(058) 254 22 83  

Email
info@axonfysiodeinum.nl  

www.axonfysiodeinum.nl

Praktijk voor onder andere:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Dry needling
• Fitness & revalidatie
• Behandeling na operatie  (ook aan huis)

Bijzonder gespecialiseerd in behandeling van:
• Rugklachten
• Nekklachten
• Schouderklachten
• Hoofdpijn & duizeligheid
• Chronische pijnklachten

 Axon 
Fysiotherapie 
Uw prikkel tot 
herstel
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Theeschenkerij UVV/PKN

Elke tweede donderdag van de maand, inloop 
vanaf 14 tot ± 16 uur, is de maandelijkse Thee-
schenkerij in de Fikarij geopend. Deze maand is 
dat dus op 13 februari en volgende maand op 
donderdag 12 maart.
Komt u wat later of wilt u wat eerder weg – al-
lemaal prima. Kosten € 2,-.
Alle senioren van onze gemeernte, uit ons dorp 
en omgeving zijn van harte welkom. 

Werkgroep UVV-PKN

Voedselbank

Tip voor de maand februari:
Chocolade- /vruchten hagelslag, pasta, pindakaas.

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

Wie… o wie…

Heeft tijdens de Kerstnachtdienst een HERDER
zakmes gevonden in de banken die tijdens
de voorbereiding is blijven liggen. 

Degene die hem heeft gevonden en/of meegenomen graag terugbezorgen 
bij: De Diaconie van de PKN-gemeente of in de postbak van de Fikarij.

Anne de Haan is er aan gehecht.



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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Bericht van KDO

Op 21 maart organiseert KDO weer een spetterende KDO-Show. Al onze 
jeugdleden doen mee.
Mocht je willen komen kijken? De show begint om 19 uur.

Mocht je nog graag willen komen sporten, dat kan. Hieronder staan de 
tijden.

Op maandag:
17.15-18.00 uur Streetdance van groep 4-8
18.00-18.45 uur Streetdance vanaf Middelbare school
18.45-19.45 uur Zumba voor volwassenen

Op dinsdag:
14.15-15.00 uur Peutergym vanaf 2jr 
15.00-16.00 uur Gym voor de groepen 1 t/m 4
16.00-17.00 uur Springgroep voor groepen 3 t/m v.o.
17.00-18.00 uur Gym voor de groepen 5 en hoger
20.00-21.00 uur Volleybal (volwassen)heren en dames

We zouden het heel erg leuk vinden 
om jou of u tegen te komen bij een 
van onze lessen.
Alles vindt plaats in dorpshuis de 
Golle (Swichumerdyk 1 te Wirdum)

Tot ziens op onze KDO-Show!
Het bestuur van KDO
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De 11 fonteinentocht

Het is alweer ruim een jaar geleden dat Fryslân het Kulturele Haadstêd 
jaar heeft afgesloten. De reuzen zijn vertrokken, de rust in de provincie is 
weergekeerd en cultuur wordt weer gewoon met een kleine c geschreven. 
Het landschap is weer kaal en leeg. De gure Friese wind blies zelfs de Fuerza 
Bruta bezoekers de tent uit. Niets herinnert nog aan de tomeloze ambities 
waarmee gepoogd werd de ‘Fryske Kultuer’ op de Europese kaart te zetten.

Helemaal niets? Jawel, in elf Friese steden zijn de resten van het jubeljaar 
nog terug te vinden in de vorm van elf fonteinen. We mogen van geluk 
spreken dat het onderhoud van de fonteinen slecht geregeld is en dat er 
flink gesteggeld wordt over de verdeling van de kosten daarvan, anders 
zouden ze ongetwijfeld al in vergetelheid geraakt zijn.

Nu vormen ze een mooie reden voor de cultuurminnaars in Wirdum om 
de fiets te pakken en te kijken hoe ze er bij staan. ‘s Winters worden de 
waterspuiters onder de fonteinen uit voorzorg uitgeschakeld om vorst- 
(vorst? ja, vorst) -schade te voorkomen. ‘s Zomers heeft het exemplaar in 
Dokkum veel moeite om zijn naam eer aan te doen. We zullen het dus 
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moeten hebben van de wisseling der seizoenen om kans te maken de 
fonteinen in werking te zien.

Op 22 maart zal het moeten gebeuren. Omdat maart zijn staart nog wel 
eens wil roeren hebben we 29 maart als reserve datum gekozen. Op één 
van die twee dagen verzamelen we om 7 uur bij de Golle om de culturele 
erfenis te inspecteren. Op de stukjes tussen de fonteinen is het natuurlijk 
heel goed mogelijk om te genieten van het Friese landschap dat weer uit 
zijn winterslaap aan het ontwaken is.

Voor degenen die zelf nog uit die winterslaap aan het ontwaken zijn, is er 
de mogelijkheid om bij Bolsward of Franeker af te haken en er een 7 of 9 
fonteinentocht van te maken.
We gaan op de fiets, maar het is vooral een cultuurtocht. Heb je 
herinneringen, verhalen of anekdotes bij de fonteinen, zet ze dan op papier, 
zodat je ze met je medefietsers kan delen.

Als je meefietst doe je dat op eigen risico. Je hoeft je niet aan te melden, 
maar als je wil dat we even wachten met vertrekken tot je ook bij de start 
bent, kun je melden dat je mee gaat via imbens@gmail.com.

Ralph Ferwerda en Huib-Jan Imbens
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T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

0566 - 602922  
Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl

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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Maatschutjassen

In januari werd er twee keer gespeeld en de 
uitslagen waren:

17 januari:
1e 2e 3e   
A. Postmus E. ten Hove A. Bouma  
B. de Ruiter A.J. Terpstra B. Duhoux 

31 januari
1e 2e 3e 
W. Roorda D. Reitsma B. de Ruiter
K. Nijp A. Boomsma A.J. Terpstra. 

De volgende schutjasavonden zijn op: 14 februari, 6 en 27 maart.

Opgave bij A. Boomsma (tel. 2551316) of B. Duhoux (tel. 2551513) 
We starten om 19.30 uur.

A. Boomsma

Bericht IJsclub Wirdum/Swichum

In deze, tot nu toe, ijsloze winter wil de baancommissie Elfstedenhal ons 
een uur ijs-/schaatsplezier aanbieden.
Op vrijdag 21 februari van 17.35-18.35 uur, mogen alle LEDEN van onze 
ijsclub een gratis uur komen schaatsen in de 11stedenhal in Leeuwarden.
Zo kan toch jong en oud van onze club genieten van het schaatsen. De 400 
m. baan en de Blauwe hal zijn voor ons gereserveerd. 
Mocht je hier gebruik van willen maken, geef je dan op via ijsbaanwir-
dumswichum@hotmail.com. 
De baancommissie wil graag weten hoeveel schaatsers er ongeveer komen.

Wij vinden dit een geweldig initiatief, en hopen dan ook dat veel van onze 
leden hier gebruik van zullen maken!

Vriendelijke groet,
Bestuur IJsclub Wirdum/Swichum
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Bedankt  

We kijken terug op een mooie kerstnachtdienst. 
Bedankt voor uw gulle giften bij de collectes. 
We konden € 202,- euro overmaken aan Stichting Kerk en Aardbeving.

Commissie Kerstnachtdienst

De kerstdagen van 2019 zijn alweer enige tijd geleden. Toch willen we nog 
even namens vele bewoners in ons gebied onze dank zeggen voor de ruim 
twintig kerstpakketten die we deze keer van de PKN gemeente Wirdum e.o. 
mochten ontvangen. Wij waarderen dit initiatief enorm.
Ieder jaar mogen wij gezinnen die het financieel niet ruim hebben blij ma-
ken met een kerstpakket. Het is geweldig om de blijde en soms tot tranen 
geroerde gezichten te mogen zien… zo dankbaar zijn de mensen. We pro-
beren de ruim gevulde tassen zoveel mogelijk aan gezinnen met kinderen 
uit te delen in en rond Wirdum.
Naast de andere pakketten die we krijgen, kunnen we heel veel mensen blij 
maken met een blijde kerstwens en iets extra’s met de Kerstdagen.

Namens alle bewoners en alle medewerkers van het Dorpenteam,

BEDANKT! 
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Kanjers  

Zoals jullie weten zijn er veel bosbranden in Australië. De bekende skutsje-
broeders, oorspronkelijk hier uit de buurt, Harmen en Sytze Brouwer hebben 
een inzamelingsactie gestart. Een benefietconcert en een veiling.

Tjisse en Jesse beiden uit Swichum hebben een inzamelingsactie gehouden 
en daaraan hebben veel mensen en Swichum een geweldige bijdrage aan 
geleverd. Hun dank is enorm groot! De jongens hebben de nodige euro’s 
binnen gesprokkeld en dit naar Heerenveen gebracht. Zie foto’s.

Tjisse en Jesse jullie zijn kanjers!

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

Agenda van 15 februari tot 1 april

21-2 17.35 uur 11stedenhal gratis schaatsen voor leden
    IJsclub Wirdum/Swichum 

23-2 15.00 uur De Golle Workshop Cubaanse Salsa

27-2 16.30 uur Fikarij UVV/PKN – traditionele maaltijd 
    winterkost

27-2 20.00 uur St. Martinjuskerk Warme winteravond – verhalen uit
    de Bijbel en van mensen

28-2 19.30 uur De Frissel Wergea Solistenavond Brassband

29-2 10.00 uur De Golle Workshop kamerplanten stekken

  2-3 19.30 uur De Golle Vergadering Dorpsbelang

  6-3 20.00 uur  WWS-kantine Foute Bingo 

  6-3 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

10-3 20.00 uur St. Martinjuskerk Warme winteravond – verhalen uit
   de Bijbel en van mensen

12-3 14.00 uur Fikarij Theeschenkerij voor iedereen

13-3 20.00 uur Duhoux Jaarvergadering Fûgelwacht

14-3 20.00 uur De Golle voorjaarsconcert Brassband

21-3 19.00 uur De Golle KDO-show

22-3 07.00 uur De Golle Start van de 11-fonteinentocht

23-3 19.30 uur De Golle Algemene Leden Vergadering 
    Dorpsbelang

27-3 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

29-3 07.00 uur De Golle Reserve dag 11-fonteinentocht
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

16-2 09.30 uur da. P.J. v.d. Briel, Oudeschoot

23-2 09.30 uur ds. J.G. v.d. Boogaard, Hallum

  1-3 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  1e zondag in de 40 dagentijd
  m.m.v. commissie liturgisch bloemschikken

  8-3 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   2e zondag in de 40 dagentijd
   mmv de gospelgroep “The Young Christian Singers” 
   uit Leeuwarden
   na afloop koffiedrinken

11-3 19.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   biddag voor gewas en arbeid
   mmv de Brassband Wirdum 

15-3 09.30 uur da. Y. Slik, Balk
   3e zondag in de 40 dagentijd

Op onze website www.kerkinwirdum.nl vindt u meer informatie over onze 
gemeente. Het wekelijkse zon-dagboek bijvoorbeeld geeft een indruk (met 
foto’s) van de dienst van de voorgaande zondagen. Wie dat wil, kan vooraf de 
liturgie van de dienst opvragen. Een eenmalig mailtje naar het beamerteam 
is voldoende: beamerPknw@outlook.com



Voor een afscheid met 
liefde en respect

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

Iepie Lindeboom-Hospes
útfeart 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:
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, 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 in de Golle  (m.u.v. de schoolva-
kanties)

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

WIJKAGENT
Marieke Zweers     tel.: 0900-8844
     
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)



Haaima
Werpsterdyk 1-3, 9088 BZ  Wirdum
Tel 058 255 1302 - www.eurorepar.nl

NIEUW BIJ
HAAIMA WIRDUM!

UW GARAGE VOOR SERVICE &
ONDERHOUD, APK EN REPARATIE 

VAN ALLE MERKEN


