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Fan ‘e toer besjoen

Hopen op ijs

Ha, de ijsbaan is onder water gezet! Vroeger dacht ik dat er 
dan snel ijs zou volgen. Dat de plaatselijke ijsmeesters vast 
meer inzicht in een naderende vorstperiode zouden hebben 
dan bijvoorbeeld de weermannen op tv. Dat zij iets weten 
wat wij nog niet weten. Want waarom zou je anders de 
moeite nemen om het water op de ijsbaan te laten lopen? 

De teleurstelling was dan ook groot als er de hele winter helemaal niet 
geschaatst kon worden. 

Nog steeds word ik blij op het moment dat de ijsbaan onder water gezet 
is. Het heeft wel iets hoopvols: Zou het dit jaar dan toch weer kunnen? Het 
is zo leuk en gezellig om te schaatsen op de ijsbaan.

In de Leeuwarder Courant 
stond laatst een artikel over 
ijsverenigingen in Friesland. 
Uit dat artikel bleek dat 
noorderlingen hun lidmaat-
schap bij de ijsvereniging 
nauwelijks laten afhangen 
van de kans dat ze kunnen 
schaatsen. Het ledental van 
de meeste natuurijsclubs 
bleef de afgelopen jaren 
ongeveer gelijk, ondanks 
de reeks van zachte winters 
waarin we nauwelijks kon-
den schaatsen.

Waarom de leden toch vaak 
blijven? Aan de ene kant 
omdat het lidmaatschap 
vaak in de maanden voor 
de winter wordt geïnd. Je 
hoopt altijd op een winter 
met ijs. De lage contributie 
speelt ook mee. Een lidmaat- de ijsbaan wordt weer leeg gepompt
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schap kost tussen de vijf en tien euro. Maar bovenal is lid blijven voor veel 
mensen een gewoonte. Als je in een dorp woont, dan ben je lid van de ijsclub. 
Dat hoort erbij, aldus een van de uitkomsten van de enquête.

Dit weekend ging de stop uit de ijsbaan. Het water loopt langzaam weg. 
Jammer, niet geschaatst. Dag winter. 
Volgend jaar blijf ik weer onverminderd hopen op natuurijs en ondertussen 
gewoon lid van onze ijsvereniging.

Alwien de Boer

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 14 maart
Zaterdag 21 maart

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 tuinafval daarnaast de hele week gratis aanbieden 
bij de milieustraat aan de Greunsweg 86 in Leeuwarden of Oedsmawei 9 
in Grou.

Nu met de juiste data!!

Ik fergis my ek wolris mei de datum, 
hielendal mei dy sefte winters. Is it no  
ast maitiid as noch altiid hjerst, mei al 
dy hurde wyn en reinwetter?
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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.

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 agenda is als volgt:
1. Notulen ALV 2019 (zie hierna)
2. Jaarverslag activiteiten 2019
3. Financieel verslag 2019
4. Bestuurszaken (inclusief wijziging samenstelling)
5. Vooruitblik 2020
6. Acties vanuit de gemeente
7. Rondvraag (tevens voor gemeente)

Bij de ALV is ook de gemeente vertegenwoordigd in de persoon van dorpen-
wethouder en dorpencoördinator. Verder nodigen we altijd raadsleden uit. 

Notulen van de ALV op 3 april 2019

Johan Kruiger opent de vergadering. Er zijn een aantal afmeldingen van 
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. 
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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 
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.
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 
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autoverkeer niet uit elkaar te 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

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 
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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 acht jaar. Rob Broersma heeft er ook twee be-
stuurstermijnen 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.

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 
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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 de slag met de dorpen-
visie. Leoni Bouma en Doarpswurk lichten het toe.

- - - -  einde notulen ALV 2019  - - - - 

Duurzaam
Vanuit de werkgroep duurzaam wordt een bijeenkomst voorbereid over 
het gebruik van een elektrische deelauto. Hiervoor is ook nog geflyerd in 
het dorp. De bijeenkomst staat gepland voor dinsdagavond 17 maart in De 
Golle en gaat door als er voldoende aanmeldingen zijn.

Namens Dorpsbelang, 
Johan Kruiger 

Dorpshuis de Golle

Agenda jaarvergadering De Golle

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen stukken
5. Vaststellen notulen vergadering 2019
6. Bijzonderheden 2019
7. Activiteiten
8. Bestuurssamenstelling
9. Financiën
10. Rondvraag
11. Sluiting vergadering
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Notulen ALV De Golle 3 april 2019

Opening / mededelingen
Ronald heet iedereen welkom. 

Doel van de stichting
De stichting Dorpshuis Wirdum-Swichum stelt zich ten doel het in stand 
houden en exploiteren van het gebouw ‘De Golle’ in Wirdum ten behoeve 
van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en de dienstverlening. Wij 
danken onze vrijwilligers voor het afgelopen jaar en rekenen op hun steun 
in 2019. 

Bestuurlijke zaken
We hebben in 2018 geen bestuursverkiezing gehad. Het bestuur ziet er als 
volgt uit: 

Ronald Bruggen  voorzitter
Hilde Spithost penningmeester
Robyn Goldsmith secretaris
Anneke Hijman  contactpersoon dorpsbelang
Regnerus Zeinstra gebouwelijke zaken
Diana Brouwers lid
Geartsje Talsma lid
Marjan Steenbergen lid
Jan Klaren contactpersoon Dorpsbelang (tot 7 maart 2018)
Bert Zwerver gebouwelijke zaken (tot 7 maart 2018) 

Jan Klaren en Bert Zwerver zijn in 2018 afgetreden. Anneke Hijman heeft 
Jan Klaren vervangen als contactpersoon van het Dorpsbelang. Regnerus 
Zeinstra heeft Bert Zwerver vervangen voor de gebouwelijke zaken. Anneke 
Hijman zal uit het bestuur van Dorpsbelang treden en blijft bij ons lid in het 
Golle bestuur. In verband hiermee zijn wij nu opzoek naar een vervanger 
voor een contactpersoon met Dorpsbelang. 
Robyn Goldsmith is opgenomen in het Golle bestuur als secretaris. Qua 
bestuursleden zitten we nu op volle sterkte. 

We vergaderen ieder maand, elke tweede woensdag van de maand. 

Vaste vrijwilligers
Beheerder
Fenne Holl (tot en met juli) Henk Grendel (vanaf augustus) 
Na het vertrek van Fenne Holl heeft Henk Grendel deze functie overgenomen. 
Daar zijn we heel blij mee. 
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Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis 
in 3 stappen.

Start op Rabobank.nl/
duurzaamwonen
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Schoonmaak 
Gitte de Kroon

Activiteitencommissie “De Gollefreonen” 
Tjitske Swierstra, Tineke Zijlstra (tot januari 2019), Alina de Boer, Klaasje 
Tigchelaar, Mathilda Wassenaar
De Gollefreonen worden ondersteund door vele vrijwilligers. De Gollefreonen 
schuiven één keer in de twee maanden aan bij onze vergaderingen. 

Tuincommissie
Coördinatie Piet Postema 
Dankzij de tuincommissie ziet de tuin er erg mooi uit. Piet Postema wordt 
ondersteund door vele vrijwilligers. 

Bijzonderheden 2018
Bloembakken 
Afgelopen jaar zijn er bloembakken geplaatst zodat dit een mooie aanblik 
geeft. Deze bloembakken zijn ter beschikking gesteld door de Gollefreonen. 

Verlichting
Een deel van de verlichten in de Golle is vervangen door ledverlichting (en-
tree, kleedkamers, Gollegrût en de grote zaal). Dit is energiebesparend en 
geeft ook een mooier licht. 
Door het gehele gebouw is de noodverlichting vervangen. Qua veiligheid 
zijn we volledig up-to-date. 

Culturele hoofdstad 2018
Het gebouw ‘De Golle’ is beschikbaar gesteld als oefenruimte voor activiteiten 
voor de culturele hoofdstad van 2018 (Die Trije). 

Financiën van de Gollefreonen
De Golle heeft de financiën van de Gollefreonen overgenomen. 

Onderzoek status gebouw ‘De Golle’
Door inspecteurs van gemeente is onderzoek gedaan naar de gebouwelijke 
staat van de Golle. De gegevens zijn in een financieel planningstool inge-
bracht. Hierdoor is er inzicht in de prioriteiten en kosten voor verbetering 
van het gebouw. Belangrijkste conclusie is dat met name de buitenkant van 
het gebouw aan groot onderhoud toe is (dak, goten, ramen/kozijnen, voeg-
werk). Begroting van de kosten over 10 jaar bedrage € 350.000,-. Het zal een 
grote uitdaging worden om dit financieel rond te krijgen. Onze doelstelling 
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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

is dan om te kijken of we het gebouw ook energie zuiniger kunnen maken 
(misschien zelfs energie neutraal). 

Activiteiten 2018 
Januari   Nieuwjaarsreceptie, Zondagmiddagcafé, Toneeluitvoering  
   Nut&Nocht 
Februari  Zondagmiddagcafé, KDO Show     
Maart   Jaarvergadering De Golle en Dorpsbelang Wirdum-Swichum

De nacht van Wirdum: Butterfly 
April   Rommelmarkt met K.D.O , Jeu de boule (Koningsdag)  
Mei   Pleisterplaats vrijwilligers Die Trije   
Juni   Golleloop, wandelvierdaagse 
Juli  VOO feestavond (Uniaskoalle) 
Augustus Geen activiteiten (zomervakantie)
September Fietsklassieker W3, Wandelvierdaagse
Oktober Brassband
November Marty’s Fair, Sinterklaas, Pubquiz
December Jeugdtoneel
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Vaste huurders 2018
De vaste huurders in 2018 van De Golle zijn:
- De scholen Uniaskoalle en de Arke (gymnastiek en voorstellingen) 
- Gymnastiekvereniging KDO (gymnastiek, volleybal, Zumba en andere 

sporten) 
- Badmintonclub “De Meppers”
- Vrijetijdsvolleybal “De Heinekenvolleybalploeg” 
- Dorpsbelang
- UVV (koersbal en ouderenactiviteiten) 
- Toneelvereniging Nut & Nocht 
- Jeugdsoos 
- Kledingzolder Maskerade 
- Peuterspeelzaal 
- Bibliotheekvoorziening (uitgevoerd door de stichting Bibliotheken Mid-

Fryslân met behulp van vrijwilligers uit ons dorp) 
- Gemeente (stembureau) 
- BOGA 
- Logopedie Mid-Fryslân

Financieel jaarverslag 2018
De jaarrekening van 2018 is gecontroleerd door MHW Administraties en 
Belastingen. Er is een mogelijkheid om het rapport door te nemen. 

Inkomsten
In vergelijking met 2017 zijn de inkomsten ongeveer op hetzelfde niveau. De 
inkomsten zijn een klein beetje gestegen. Dit komt onder andere doordat het 
kantoor boven verhuurd wordt. De bar opbrengsten zijn iets lager dan 2017. 

Lasten
De lasten zijn ten opzichte van 2017 iets hoger geworden. Het dorpshuis 
wordt ook meer gebruikt ten opzichte van vorig jaar. 
Wat opvalt is dat de lasten  voor gas, water en elektra enorm zijn gestegen. 
Dit komt onder andere omdat De Golle een oud gebouw is. Daarnaast hadden 
we in 2017 een kapotte gasmeter. Dit werd gedurende het jaar pas bekend 
waardoor er nog een verrekening over 2016 en 2017 is gekomen. De lasten 
over 2018 zijn helaas wel het normale niveau van de jaarlijkse kosten voor 
gas, water en elektra. 
De algemene kosten zijn lager dan vorig jaar. Er zijn dan ook minder inves-
teringen gedaan. 
Voor de hypotheek is er € 4.570,- aan rente betaald. Daarnaast hebben we 
een aflossing van € 8.000,- verricht op de hypotheek. Het betreft nu een 
aflossingsvrije hypotheek. We wensen de hypotheek ieder jaar omlaag te 
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brengen zodat deze uiteindelijk volledig is ingelost. 

Winst en verlies rekening
Het resultaat op de winst en verlies rekening bedraagt € 5.475,-. Dit ligt 
mooi in de lijn met vorig jaar. 

Balans
De vorderingen bedroegen in 2018 € 10.346,-. Belangrijkste reden hiervan 
is dat we van de Gemeente Leeuwarden een vergoeding hebben ontvan-
gen voor de gym materialen. Deze is ontvangen in januari. Het bedrag van 
ontvangst was € 7.086,-.  
De liquide middelen bedragen € 35.223,-. Dit is inclusief de gelden van de 
Gollefreonen. Ten opzicht van 2017 bedragen de liquide middelen € 4.190,- 
minder maar het is nog steeds voldoende. 

Wanneer we de Activa zijde met de Passiva zijde vergelijken ontstaat er een 
verschil van € 29.103,-. Dit is het stichtingskapitaal. 

Rode lijn van het verhaal is: We hebben een positief resultaat van het afge-
lopen jaar. Het stichtingskapitaal is positief. De grootste uitdaging gaat het 
groot onderhoud van het pand worden. 

Rondvraag
Namens het UVV wordt er de volgende vraag gesteld: De Golle zou een 
multifunctioneel centrum moeten zijn, maar er zijn nog tekortkomingen 
voor wat betreft de oudere mensen die hier activiteiten willen doen. Dit is 
ook bij het Dorpsbelang aangekaart maar hier is niks mee gedaan. 
Er is destijds gevraagd of het UVV door De Golle heen mocht om te kijken 
welke zaken allemaal aangepast moesten worden. Wat inmiddels verbeterd 
is, is het invalidetoilet. Deze werd voorheen gebruikt als berghok. Dit is geluk-
kig nu niet meer het geval en is nu beschikbaar als invalidetoilet. De toegang 
tot de kleedkamers van de gymzalen moet echter wel aangepakt worden 
(aldus de spreker van het UVV). Je moet nu met je (vieze) schoenen door de 
gymzaal waar je vervolgens moet gymmen. Dit vinden ze niet hygiënisch. 
Er is daarnaast miscommunicatie over de afgifte van een sleutel ontstaan. 
Er is maar één persoon die een sleutel heeft. Dit is niet handig. 
We gaan deze punten mee nemen in onze volgende vergadering om te kijken 
wat we hieraan kunnen doen.  

Sluiting vergadering
Ronald sluit ons deel van de vergadering.



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



21

Historische interieurs vastgelegd

Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) werkt aan een provinciebrede inventari-
satie van historische interieurs en interieuronderdelen. Eerder onderzocht zij 
de gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen, (vm) Dongeradeel, (vm) Frane-
keradeel en Waadhoeke. Nu richt de SIiF zich op de gemeente Leeuwarden. 

De komende tijd worden de buitenring van de stad Leeuwarden én de 
plaatsen Goutum, Hempens, Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Swichum, 
Wirdum en Wytgaard in kaart gebracht. Eigenaren/bewoners aldaar van 
woonhuizen en boerderijen waarin zich mogelijk relevante interieurs of 
interieuronderdelen bevinden, ontvangen een brief met daarin de vraag 
of zij mee willen werken aan een kortdurend onderzoek ter plaatse: de 
‘inventarisatie’ van het interieur.

Wat gebeurt er tijdens en na een inventarisatie?
Inventarisanten van de SIiF kijken tijdens hun bezoek aan een woning naar 
nagelvaste onderdelen. Denk aan schouwen, kastenwanden, fraai snijwerk, 
gestucte plafonds, vloeren, tegels, glas 
in lood ramen en opmerkelijke trappen. 
Zulke onderdelen worden gefotografeerd 
en aanvullende informatie wordt 
opgetekend. Persoonlijke bezittingen 
van de bewoners zoals meubels en 
huisraad worden dus niet onderzocht! 
De inventarisanten zijn afgestudeerde 
(kunst-, bouw- en architectuur) historici.

De onderzoeksresultaten komen in een 
besloten digitale database te staan. De 
privacy van de bewoners staat daarbij 
voorop. De SIiF staat er borg voor dat 
geen inventarisatiefoto’s en andere 
gegevens, die herleidbaar zijn tot de 
woonplaats, de straat, het pand zelf 
en de eigenaar/bewoner openbaar 
worden gemaakt. Na afronding van 
alle inventarisatiewerkzaamheden in 
de gehele provincie, zal de SIiF de verzamelde gegevens overdragen aan 
Tresoar (archief). Voor Tresoar gelden dezelfde privacy afspraken als voor 
de SIiF. 
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Retoerke Ljouwert

Sûnt rom in jier wennet Doede op in pleats by ‘t spoar. 
Om de boerinne hie’t net hoecht om’t se benaud foar 
hûnen is; mar de bern woene it sa graach dat de boer úteinlik mar belies 
jûn hat. Hy socht in boere stabij út sûnder stambeam; ientsje mei papieren 
fûn er te prizich. It like him skoan ta dat de boerehelp Doede mar it ien en 
oare bybringe moast om’t syn húshâlding ek in hûn hat.
Yn ‘t begjin siet Doede meastentiids oan tou sadat er net fuortrinne koe. 
Mar geandewei krige er mear frijheid en sadwaande spaande hy al rillegau 
los om de pleats hinne. Dêr wennet ek in hynder op dy pleats. En dy happe 
krige de skuld dat it mis gie. Tegearre geane de beide bisten wolris it fjild 
yn en op in kear krústen se neist it paad nei it spoar ta om en slûpte Doede 
troch in gat yn ‘e hikke de spoardyk op.

Fansels kaam der krekt op dat momint in trein yn folle faasje oan. De treinma-
sinist seach lokkigerwize fan fierren hokker grut gefaar Doede rûn en brocht 
hoeden de trein ta stilstân. Sûnder omhaal liet de hûn liet him oanhelje en 
waard er troch de masinist meinaam yn syn kabine. Doe’t se yn Ljouwert 
oankamen bedarre Doede yn ‘t asyl oan it Kealledykje. De boer wie yn alle 
staten. Hy krige net allinne in print fan de NS, it asyl moast ek betelle wurde 
foar de opfang. Ik kin hjir mar better net melde wat de boer útkreame hat 
wat de masinist dwaan moast at er Doede wer op it spoar oantreffe soe... 
Dat barde in pear wiken letter lokkich ek net. De boer seach lykwols it swurk 

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?
De SIiF voert dit onderzoeksproject uit omdat van veel historische woonhui-
zen en boerderijen vrijwel niets bekend is over de binnenkant. Ook zijn be-
woners zich niet altijd bewust van de waarde van hun interieur(onderdelen), 
zo is gebleken. Helaas verdwijnen daardoor nog te vaak bijzondere interieurs, 
of delen daarvan, in de container. Met haar inventarisaties wil de SIiF docu-
menteren wat er nog over is aan historische interieurs in onze provincie én 
proberen bewoners te enthousiasmeren voor hun bezit. Dit onder het motto 
“behoud door kennis”! 

De SIiF is een particuliere stichting. Meer informatie over haar achtergrond, 
doelstellingen en werkwijze vindt u op www.interieursinfryslan.nl.
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al driuwen doe’t de trein op ‘e 
hichte fan de pleats opnij stoppe. 
Hy miste Doede fuortendaliks 
en prompt sette hy de sokken 
der yn nei’t spoar ta. Hy seach 
de konduktrise noch krekt mei 
de hûn omtôgjen en wonk wyld 
mei syn earmen. De masinist 
sette Doede yn syn kabine en die 
de doar ticht. Hy swaaide noch 
troch it rút werom wylst er de 
trein wer yn gong sette. Troch de 
toeter dy’t dêrop folge fielde de 
boer him alderheislikst ferrifele. 
Mar hy betocht him gjin momint, 
stapte subyt yn syn auto en 
reesde nei de stêd. Hast tagelyk 
mei de trein wie ‘r op it stasjon. 
Wat him dêr op dat stuit ôfspiele 
hat? Kin ik allinne mar nei riede... 
Ienris thús bedarre Doede yn elts 
gefal wer oan tou. 

De jongste faam fan de boerehúshâlding hat kunde yn ‘t doarp oan in famylje 
mei in alderaardichst hûntsje. In teefke. Doe’t dy loopsk wie, waard der in 
knappe reu by socht. De dochter moast daliks oan harren Doede tinke en 
frege har heit wat dy der fan tocht. It like de boer in skrander foarstel. Koe 
Doede ek ris wat kostjild ynbringe! No ynseminearret de boer syn eigen kij, 
mar fan de hûneseks wit er net rjocht it fijne. Sadwaande frege hy goede 
kunde of trije minuten fêstsitten fan de reu lang genôch wie foar in geve 
befruchting fan it teefke...

Doe’t de bistedokter de rook fan dit hiele relaas krige, frege dy him ôf 
oft it wol in ferstandige set wie om Doede it swiet fan de biology fan de 
fuortplanting priuwe te litten. Ik haw nammentlik grutte noed dat Doede 
ynkoarten wer útpykt en op de trein nei Ljouwert hipt. Mar de boer moat 
dan net ferheard opsjen dat er de reu fan ‘e Weaze opswylje kin.

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

Doede op it spoar
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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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Wirdumer Pubquiz

Team “Bûtenút & Dijkstra” was op dreef bij de Wirdumer Pubquiz. In het 
pauzespel had het team razendsnel een: banaan, cactus, cd van Roel en 
Marty, Crocs, Cup-of-Soup, nagelknipper, parkeerschijf, pizzasnijder, Son-
nema kalender en het soldaatje van Barrehûs uit alle hoeken en gaten van 
het dorp opgescharreld. In een nek-aan-nekrace kwamen de dames met 
maar liefst 68 punten (van de 94) ook als winnaars uit de bus.
Gefeliciteerd!

Voor de overige twintig teams: volgend jaar kunnen jullie revanche nemen.

Marjan Steenbergen

(zie ook foto op de voorzijde)
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Moppentrommel

Jantje moet naar bed, maar heeft er helemaal 
geen zin in en vraagt dus aan zijn moeder: 
“Waarom moet ik nu naar bed?” Waarop zijn 
moeder antwoordt: “Omdat het bed niet naar 
jou toe komt.” 

Wat is oranje hangt in de boom en zegt: “Ik ben een sinaasappel?”
Een mandarijn met een grote mond.

Filenieuws: “Er is een vrachtwagen 
met zoutzuur gekanteld op de A2, de 
file is gelukkig al opgelost.”

Jantje is naar de tandarts geweest. 
Haar moeder vraagt: “Doet je tand 
nog pijn?” Jantje: “Dat weet ik niet. 
Mijn tand ligt nog bij de tandarts.”

Twee oenen maken een pakje koekjes open. Ze zijn allemaal gebroken, 
behalve ééntje. Ze maken ruzie over het ene koekje. Na een tijdje heeft één 
van de oenen een plan: “We breken het hele koekje in tweeën, dan hebben 
we allebei een heel koekje!”

Een klein meisje gaat naar de dierenwinkel 
en vraag aan de verkoper: “Heeft u voor 
mij een konijntje te koop?” De verkoper 
gaat op zijn knieën en vraagt: “Wil je dan 
een lief zwart konijntje, een schattig bruin 
konijntje of een zo’n lief wit konijntje met 
rode oogjes?
Waarop het kleine meisje antwoordt: “Ik 
denk eigenlijk dat het mijn python niets 
uitmaakt!”

Merijn, Hidde & Noor
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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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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 deze foto.

De foto uit de Tuorkefretter van februari 
is gemaakt in de heemtuin tegenover De 
Golle.
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Bingo!

Op donderdag 26 maart is het weer tijd voor Bingo! 
Een gezellige bijeenkomst met mooie prijzen en tevens een fijne afsluiting 
van het winterseizoen.

De dagen worden langer en de tijd om buiten te zijn, breekt weer aan. Toch 
kan het weer nog wisselvallig zijn. Omdat het op de bingodag bijna april is, 
hier een aantal weerspreuken over april:

- De heren en aprillen, bedriegen wie ze willen
- De vrouwen en aprillen, ze hebben beide hun grillen. 
- De huwelijkse staat is als april, nu zon, dan storm en dan weer 

alles stil.
- April maakt de bloem, en mei bekomt de roem.

Laten wij daarom de gezelligheid nog maar even binnen zoeken!

Na de bingo luiden wij het voorjaar in met een `maitiidsslokje`.
De entree is € 5,- (inclusief alles)
Iedereen is van harte welkom op deze gezellige middag!

Wij beginnen om 14 uur , in de Fikarij.

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

Theeschenkerij

Elke tweede donderdag van de maand, inloop vanaf 14 tot 16 uur, is de 
maandelijkse Theeschenkerij in de Fikarij geopend. Deze keer is dat dus op 
donderdag 9 april. Komt u wat later of wilt u wat eerder weg – allemaal 
prima.
Kosten € 2,-.
Alle senioren uit ons dorp en omgeving zijn van harte welkom. 

Werkgroep UVV-PKN



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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Uitnodiging voor de Klieder-/Ontmoetingskerk 

Een ‘krekt wat oars’-dienst voor jong en oud, op 
zondag 5 april om 9.30 uur. 

Jullie zijn van harte welkom in basisschool ‘de 
Arke’, Th. Beekhuisstr. 4 in Wirdum.

Graag wat lekkers voor 3 à 4 personen mee ne-
men, dit gaan we na de dienst bij een hightea/
koffie met elkaar delen.

En omdat het deze zondag palmpasen is, vragen 
we jullie om zoveel mogelijk in kleurrijke kleren 
te komen, dan maken we er met elkaar een fees-
telijke morgen van!

Tot dan!

Tjitske Brouwer-Bosch

Voedselbank

Tip van de maand:

  Vis- en vleesproducten in blik 

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



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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Uitvaartvereniging bezoekt crematorium

Op dinsdag 14 april 2020 heeft uitvaartvereniging ‘Gedenkt te 
Sterven” een rondleiding voor haar leden georganiseerd door het 
crematorium. Aanvang 19:00 uur, duur circa anderhalf uur.

Ook niet-leden zijn hierbij welkom, maar zij moeten zich wel van 
tevoren opgeven bij Drees Visser (058-2551838) of Hendrik Hiemstra 
(058-2552027).

Daarna is de besloten ledenvergadering van onze vereniging in een 
zaaltje aldaar.

Agenda:
1. Opening 
2. Notulen ledenvergadering 2019
3. Mededelingen en ingekomen 

stukken
a) Friese federatie
b) Nieuwe opzet cluster 

4. Financieel verslag
a) Toelichting beleggingen
b) Balans en winst-/verliesre-

kening
5. Verslag van de kascommissie
6. Benoeming van de kascommis-

sie
7. Vaststelling contributie en vergoeding voor het jaar 2021
8. Bestuursverkiezing: Aftredend: Bonno Duhoux (herkies-

baar)
Namen van tegenkandidaten moeten voor de aanvang van de 
vergadering worden ingediend bij het bestuur

9. Rondvraag
10. Sluiting

Namens het bestuur,
Hendrik Hiemstra
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Stipers aksje Toanielferiening Nut en Nocht!

Yn ‘e wike fan 14 oant 21 maart sille wy in moaie aksje hâlde! Nut en Nocht 
kin noch 100 jier trochgean mei amateurtoaniel yn Wurdum, Wytgaard en 
Swichum mei jo stipe.
Wy dogge in promoasje fan doar ta doar dêr’t wy jo ferrasse. Keapje jo wat 
fan de peaske-aaien dy’t wy oanbiede dan stypje jo ús feriening. Jo kinne 
se sels oan de peaskedagen ta bewarje of der immen oars bliid mei meitsje 
(omke-, muoikesizzers en pake- en beppesizzers fine se o sa lekker!)
As jo Nut en Nocht foar 10,- euro yn it jier stypje / sponsorje, krije jo it 
twadde pûdsje aaien fergees!

By trije pûdsjes aaien krije jo in fergees lot foar de ferlotting foar de kom-
mende foarstelling. Hokker? In prachtich toanielstik sil opfierd wurde op 
17, 18 en 19 april yn ‘e Golle. Kom allegear! Sjoch de flyer yn dizze Tuorke-
fretter!

Eelke van der Meer
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Sponsoractie Toneelvereniging Nut en Nocht!

In de week van 14 tot 21 maart houden we een leuke actie. Nut en Nocht 
kan nog 100 jaar door met amateurtoneel in Wirdum, Wytgaard en Swi-
chum met jullie steun.
We doen een huis-aan-huis actie waarbij we je verrassen door een aan-
tal paaseieren aan te bieden waarmee je onze vereniging financieel kunt 
steunen. Je kunt ze zelf tot Pasen bewaren of iemand anders er gelukkig 
mee maken (oom-, tantezeggers en kleinkinderen zijn er dol op!)
Als je Nut en Nocht steunt/sponsort voor € 10, - per jaar dan krijg je het 
tweede zakje gratis.

Bij drie zakjes paaseieren krijg je een gratis lot voor de verloting bij de ko-
mende voorstelling.
Een mooi toneelstuk wordt op 17, 18 en 19 april neergezet in de Golle. 
Komt allen! Zie de flyer in deze Tuorkefretter!

Eelke van der Meer

Eieractie

Op woensdag 8 april heeft VV WWS weer de jaarlijkse eieractie.
Vanaf 18 uur zullen de vrijwilligers deur aan deur de eieren verkopen.
Dit gebeurt in Wirdum, Wytgaard en Swichum.

Alvast bedankt,
Ernestine Jongsma



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

- Werk (dagopvang)
- Langdurig verblijf
- Dagje uit

Ook hebben wij; - uitlaat service
- Thuis verzorging huisdier

Vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website

Greate Mar 2                          
9005 XJ Wergea                                 
tel: 058-2895458  

info@dierenpensionvasco.nl 
www.dierenpensionvasco.nl
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De Arke 150 jaar!

CBS De Arke bestaat dit jaar 150 jaar. Daarom hebben we een oproep gedaan 
aan jullie voor oude foto’s van De Arke.
We hebben al oude, mooie, leuke foto’s/film/rapporten/”babbel box” blad 
binnen gekregen.

Dit hebben we op een oude schoolbank in de hal van De Arke tentoongesteld.

Als u ook nog spullen heeft van De Arke die u met ons wilt delen dan kunt 
u dat sturen naar: 150jaar.dearke@brouwer.frl

Groetjes van de ouderraad van De Arke,
Anoeska, Tjitske en Laura.
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Kledinginzameling

De diaconie van de PKN-gemeente Wirdum e.o. zamelt kleding in.

Wat kunnen we gebruiken?
 -  Schone en herbruikbare/draagbare kleding.
 -  Complete paren schoenen.
 -  Kinderkleding.
 -  Babykleding.

Geen opgevuld linnengoed zoals
kussens, dekbedden en slaap-
zakken.

Wij komen zaterdag 4 april bij u
langs. Als u het allemaal in een plasticzak doet en
goed vastknoopt, en om 9 uur op de stoep zet,
dan halen wij het bij op.

Dit alles is bestemd voor Zending over Grenzen.

Rommelmarkt

Op zaterdag 4 april organiseert Sportvereniging K.D.O. & 
Doarpshûs de Golle een rommelmarkt van 9.30 - 12 uur. Start veiling om 
10 uur.

Net als vorig jaar willen we u ook dit jaar weer vragen om de bruikbare spullen 
zelf te komen brengen naar de Golle. Dit kan op vrijdag 3 april vanaf 10 uur. 
Mocht dit niet lukken, dan kunt u tot 12 uur bellen met: 06 -22811893.
 
N.B. Antieke en waardevolle spullen worden voor de veiling apart gehouden 
en per opbod verkocht. Er geldt een minimumprijs, die de veilingmeester 
bepaalt. 

Graag geen groot witgoed, bedden en meubilair. 
U komt toch ook?! 

Bettie Jongbloed
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Save the date!
Blok alvast dinsdagavond 31 maart in je agenda, want dan staat de Algemene 
Leden Vergadering gepland! Verdere informatie volgt t.z.t. 

Dringend nieuwe bestuursleden gezocht!
Helaas hebben wij nog geen aanmelding ontvangen of nieuwe kandidaten gevon-
den. We zijn wel nog steeds dringend op zoek naar twee nieuwe bestuursleden! 
Lijkt het jou leuk om in het bestuur van de tennisclub te zitten? Of wil je 
een keer kijken wat het eigenlijk precies inhoudt en of het iets voor je is? 
Laat het ons weten!

Oude tennisrackets gezocht!
Voor de aankleding van ons paviljoen 
zijn wij op zoek naar oude tennisrac-
kets. Heb jij nog een aantal liggen die 
je wel kwijt wil? Stuur dan een email 
naar TV Stânfries. 

Jaarkalender 2020
De nieuwe jaarkalender wordt binnen-
kort op de website geplaatst. Hierin heb je een goed overzicht van alle leuke 
dingen die voor het komende half jaar gepland staan, maar ook wanneer 
de baan vrij is om te spelen. Houd de website in de gaten!

Actie!
De actie, die begin november is gestart, om meer mensen enthousiast te 
maken voor tennis loopt nog steeds. De nieuwe lessen starten in april! Weet 
jij iemand? Opgave kan via e-mail: tvstanfries@live.nl

Jannet Bosma
TV Stânfries, Reduzum
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Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar
TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl
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Van Warten nei Warten

Op 16 mei 2020 zal vanuit Warten de eerste van Warten nei Warten 
wandeltocht plaatsvinden.
Deze wandeltocht kan een mooie oefening zijn ter voorbereiding op de 
Slachte of de Nijmeegse vierdaagse. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon 
lekker even een blokje om gaan met vrienden, kinderen, familie of bekenden 
omdat bewegen goed is voor jong en oud. Voor de minder getrainden ligt 
er een tocht van ca. 13 kilometer in het verschiet.
Voor de die-hards hebben we een tocht van ca. 25 kilometer uitgezet.

Oefenen
Om je goed voor te bereiden op de 
tocht is het verstandig om vooraf 
te oefenen. Een zeer belangrijk 
aspect bij wandeltochten is goede 
wandelschoenen. Loop je schoenen 
goed in dan is de kans op blessures 
en blaren gering. Je loopt per slot 
van rekening niet zomaar even deze 
afstanden. Rustig aan opbouwen is 
het devies voor het beste resultaat. Dus begin met blokjes van maximaal 5 
km en breid dat de komende maanden uit.

Ben je al wat verder in de voorbereiding dan zouden de blokjes om in april 
ca. 10 kilometer kunnen worden. Dan weet je zeker dat je de tocht van 13 
kilometer gaat volbrengen.
Voor de oefening van de tocht van 25 kilometer zou je in april eenmaal per 
week ruim 15 kilometer moeten lopen om er zeker van te zijn dat je de tocht 
blaar- en pijnvrij uitloopt.
Het zijn maar wat ideetjes van ons.

Starttijden: 13 kilometer 10.30 – 12 uur vanaf de jachthaven
  25 kilometer 9 – 10 uur vanaf de jachthaven

Voor inschrijven op facebook of op warten.nl of ga naar inschrijvingen.nl

Arnold Bouwmeester



44

Verhuizingen in Wirdum en Swichum

Ger en Marleen zijn samen met hun kinderen Siep (3 jaar) en Bram (2 jaar) 
en de hond Puck van de Swichumerdyk verhuisd naar de Greate Buorren 1. 
Vanaf september vorig jaar wonen ze hier. Ze zijn erg blij met de ruimte in 
het nieuwe huis, zodat de kinderen ook lekker binnen kunnen spelen. Ook 
de ruimte om te kunnen klussen is erg fijn.

Maatschutjassen

In maart spelen we nog eenmaal en wel op 27 maart. Op de laatste 
schutjasavond zal bekend worden gemaakt wie dit jaar de wisselbeker krijgt 
uitgereikt

De uitslag op 14 februari was:
1e 2e 3e   
E ten Hove J. Duhoux B. de Ruiter  
D. Reitsma A. Bouma A. Postmus 

De volgende schutjasavond is op: 27 maart.
Opgave bij A. Boomsma (tel. 2551316) of B. Duhoux (tel. 2551513) 
We starten om 19.30 uur.

A. Boomsma
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Marleen is docente Frans op een middelbare school in Drachten en Ger is 
technisch adviseur bij een verfspuitfabrikant. Marleen houdt van koken, 
bakken en motorrijden. Ook Ger rijdt graag motor en houdt daarnaast van 
klussen en verfspuiten.

Sinds half januari wonen Remko en Francisca met hun zoon Roan op het 
adres Dekenskamp 3, samen met de hond Blizzard. Hun dochter Deborah 
studeert in Groningen waar ze een studio heeft. Hiervoor woonde de familie 
in Goutum. Ze waren op zoek naar een vrijstaande woning en in Wirdum 
vonden ze een geschikte kavel om hun huis te realiseren. Bovendien vonden 
ze Wirdum altijd al een leuk dorp om doorheen te fietsen en het leek ze 
leuk om er te gaan wonen.
Remko werkt bij de landmacht en Francisca werkt bij GMS, waar ze oud 
erfgoed, zoals oude boeken, kaarten en documenten digitaliseert. In hun 
vrije tijd zijn ze graag samen bezig met het gezin, reizen, koken, barbecueën, 
vakantie vieren, op wintersport gaan en watersporten. Daarnaast vindt 
Remko het leuk om te sporten en motor te rijden. 

Op Kamp nummer 4 woont sinds kort Jetty. Jetty is geboren in Leeuwarden 
en heeft vervolgens gewoond in Amersfoort, Soest, IJsbrechtum, Lelystad 
en dus nu in Wirdum. Zij wou graag wat dichter bij haar kleindochters zijn, 
die in Techum wonen. Jetty heeft de laatste jaren gewerkt als ZZP’er in de 
zorg bij de mensen thuis, maar door een heupblessure lukt dat momenteel 
niet. Jetty haar hobby’s zijn zwemmen, varen met haar zeilboot en zingen.

Op Hof nummer 13 wonen sinds oktober vorig jaar Afke en Bobby. Bobby 
woonde hiervoor in Heerenveen en Afke in Leeuwarden. Afke komt 
oorspronkelijk uit Wirdum en heeft hier veel familie wonen. Beiden werken 
in Grou, waardoor ze graag in Wirdum wilden wonen. Ze hebben een 
prachtige witte kater met wat lichte vlekjes, genaamd Mero.
Bobby werkt als chefkok in Hotel Oostergoo en Afke werkt als gespecialiseerd 
medewerker bij de Poiesz. In hun vrije tijd gaan ze samen graag op vakantie 
en Netflixen. Bobby fietst daarnaast graag en vindt het leuk om in de 
moestuin te werken. De prachtige foto van de kerk, voorop de Tuorkefretter 
van december 2019, is door Afke gemaakt. Afke loopt ook graag hard als 
ze tijd heeft.

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

Agenda van 15 maart tot 1 mei

17-3 20.00 uur De Golle Bijeenkomst elektrische deelauto

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 en De Golle

26-3 14.00 uur Fikarij UVV-PKN - Bingo

27-3 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

29-3 07.00 uur De Golle Reserve dag 11-fonteinentocht

  3-4 10.00 uur De Golle Hele dag spullen inleveren voor de
    rommelmarkt

  4-4 09.30 uur De Golle Rommelmarkt

  4-4 09.00 uur Dorp Kledinginzameling

  4-4 16.00 uur De Golle Workshop Cubaanse Salsa

 4-4 19.00 uur De Golle Workshop Cubaanse Salsa

  8-4 18.00 uur Dorpen Eier-actie W.W.S.

  9-4 14.00 uur Fikarij Theeschenkerij voor iedereen

17-4 20.00 uur De Golle Nut & Nocht - jou my wjukken

18-4 20.00 uur De Golle Nut & Nocht - jou my wjukken

19-4 15.00 uur De Golle Nut & Nocht - jou my wjukken
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

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

22-3 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  4e zondag in de 40 dagentijd 

29-3 09.30 uur da. Corry Nicolay, Heerenveen
  5e zondag in de 40 dagentijd 

  5-4 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  6e zondag 40 dagentijd – Palmzondag
  Ontmoetingskerk. Na afloop koffiedrinken.

  9-4 19.00 uur ds. W. de Boer-Romkema
  Witte Donderdag – Maaltijd van de Heer

10-4 19.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  Goede Vrijdag, mmv projectkoor.

11-4 19.30 uur geen dienst – kerk open tot 20.00 uur
   Wake bij het kruis met passiemuziek

12-4  06.00 uur da. W. de Boer-Romkema
   Paaswake, mmv projectkoor. Maaltijd van de Heer.

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

19-4  09.30 uur ds. J.D. Kraan, Burgum

26-4  09.30 uur da. W. de Boer-Romkema

  3-5  09.30 uur ds. J.L. de Haan, St. Annaparochie
   Na afloop koffiedrinken.

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
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:
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


