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Saris DV135 gesloten enkelasser

* afmetingen 256 x 134 x 150 cm
* max. belasting 1350kg
* geremd
* geschikt voor B-rijbewijs (totaalgewicht trekkend
   voertuig + aanhangwagen inclusief lading mag de
   3.500 kg dan niet overschrijden)

kofferopdak nl
Verkoop en verhuur van (bedrijfs-)autoaccessoires

Alles voor uw bedrijfswagen

Legedyk 9 9088 AA  Wirdum(frl)
T 058 844 34 00 M 06 111 270 12

E  W info@kofferopdak.nl www.kofferopdak.nl

Te huur

€ 35,00
per dag

incl. btw

STRONG LOCKS
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Fan ‘e toer besjoen

Op berenjacht in Wirdum
Het is u vast al opgevallen. Ook in Wirdum staat er bij veel 
huizen een beer of andere knuffel achter het raam. Kinderen 
kunnen zo in hun eigen buurt op speurtocht en zoveel mo-
gelijk beren ontdekken. Een ontzettend leuke actie, overge-
waaid uit België en Australië. Het maakt een wandelingetje 
door het dorp extra leuk.

Dat wandelingetje is trouwens populair. Nu we even niet meer naar de 
sportvereniging, restaurant, koopavond, kroeg of ander uitje gaan, wordt er 
veel gewandeld. Wij gaan nu zelf ook regelmatiger een blokje om en komen 
dan echt heel veel wandelaars tegen. En hardlopers, fietsers, skeeleraars. 
Misschien gaan we zelfs nog wel meer naar buiten dan voorheen, omdat 
we toch iets bewuster met onze gezondheid bezig zijn.

Ik realiseerde me tijdens zo’n wandeling dat we echt bevoorrecht zijn dat 
we hier in het mooie Wirdum wonen. Wij kunnen er ieder moment van de 
dag op uit, in en rond ons eigen dorp, zónder in de drukte te belanden. Net 
als veel dorpelingen kan ik met het mooie weer in de tuin zitten of werken. 
Dat is toch even anders als je in een appartement in een van de grote steden 
woont. Ik ben me bewust dat het thuisblijven daardoor voor ons wel eens 
iets minder zwaar kan zijn dan voor som-
mige stedelingen.

Naast de beren brengt dat nare virus ons 
nog meer positieve dingen. Saamhorigheid 
lijkt groter te worden terwijl we fysiek juist 
afstand moeten houden. Er is aandacht 
voor de ouderen die nu eigenlijk niet meer 
het huis uit komen, en ook bijna geen 
bezoek meer krijgen. Er worden bood-
schappen gehaald, bloemen gebracht, 
extra kaartjes gestuurd en er wordt veel 
ge(beeld)beld.

Hopelijk is dat iets dat blijft als deze crisis 
voorbij is.

Sietze Vlieg
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VERTAALBUREAU

IT LJOCHT
(Beëdige) oersettings en 
tolketsjinsten fanút en nei 
hast alle talen.
W.R. Fisherstrjitte 13-15
9088 BH  Wurdum 
Till. (058) 255 19 13
Faks (0)84 7443250
E-mail info@ljocht.nl
Thússide www.ljocht.nl
Lid NGTV

Frysk
Dútsk

Frânsk
Ingelsk
Poalsk

Deensk
Russysk
Spaansk
Sweedsk
Italjaansk
Tsjechysk

Slowaaksk
Nederlânsk

en oare talen

wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl
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Mededelingen Dorpsbelang voor TF april 2020

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 20.00 uur. Momenteel is dit niet mogelijk vanwege de corona-
maatregelen maar je kunt altijd mailen of op gepaste afstand de bestuurs-
leden aanspreken.

Corona-crisis
Door de corona-maatregelen zijn enkele bijeenkomsten niet doorgegaan. 
Het gaat dan in ieder geval om de ALV-vergadering van 23 maart 2020 maar 
ook de bijeenkomst over de elektrische deelauto van 17 maart kon niet plaat-
vinden. We hebben nog geen nieuwe datum maar dat zal later nog komen.
Voor nu hopen we dat ieder goed door de crisis heen komt. Gelukkig is merk-
baar dat er veel aandacht is voor elkaar en kunnen we met soms eenvoudige 
spelregels (zoals 1,5 m afstand) het risico van verspreiding goed inperken.

Duurzaam
Via de werkgroep duurzaam is een aanbod uitgezet naar alle mensen die via 
een eerdere enquête belangstelling toonden voor een aanpak om de woning 
te verduurzamen. ‘t Is nu even afwachten hoe daar op wordt gereageerd. 
20 april hoopt de werkgroep de balans op te maken.

Namens Dorpsbelang, 
Johan Kruiger 

Minsken ik wol ek sûn bliuwe, dat 
soene jimme oardel meter ôfstan 
fan my hâlde wolle.
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Dodenherdenking op 4 mei

De richtlijnen van de overheid in acht nemende worden alle herdenkings- en 
bevrijdingsactiviteiten waar mensen bijeenkomen, afgelast. Hier gaat ook 
het 4 mei comité Wytgaard, Wirdum en Swichum in mee. Er is dit jaar geen 
plechtigheid bij het ‘oorlogsmonument’ op het kerkhof van Wirdum. Ook 
niet online. 

Wij verwijzen jullie naar de landelijke, nationale herdenking op televisie 
die wel doorgaat. Het volgende staat hierover op de site van het nationaal 
comité 4 en 5 mei: Voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering 
van de Bevrijding op 4 en 5 mei wordt een vorm ontwikkeld die past bij de 
uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden. In overleg met 
lokale en regionale organisatoren, overheden, media en de Bevrijdingsfes-
tivals, wordt de komende weken een programma opgesteld dat rekening 
houdt met de aangescherpte maatregelen.

Wij als plaatselijk comité hopen volgend jaar weer, samen met u, invulling 
te geven aan de herdenking in onze eigen dorpen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen met onze voorzitter Piet Sizoo: 
pietsizoo@gmail.com 

4 mei comité Wytgaard, Wirdum, Swichum,
Geertje van der Meer
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Europa kinderhulp
Maak jij deze zomer plaats voor een vakantievriendje via Europa Kinderhulp?

Ook dit jaar zoekt Europa Kinderhulp mensen die een kind of meerdere 
kinderen de zomer van zijn of haar leven willen geven. Niet door verre rei-
zen met ze te maken of dure cadeaus te geven, maar door ze simpelweg 
onderdeel te laten zijn van het gezin en kind te laten zijn. Niets bijzonders, 
want wat voor jou ‘gewoon’ is, is voor hen al bijzonder.

Of je nu jong of oud bent en alleen of met een partner woont: wij zoeken 
jou! Heb je een extra bed? Een plaatsje vrij aan de tafel? En misschien nog 
wel het belangrijkst: durf je je hart open te stellen voor een vakantievriendje 
uit Nederland, België, Duitsland of Frankrijk? Staan je vakantiedagen al om-
cirkeld in je agenda en matchen ze met een van onze reizen? Meld je aan 
en verrijk je gezin deze zomer met een vakantievriendje.

Open jij dit jaar je deuren (weer) voor een vakantievriendje via Europa Kin-
derhulp?
Neem contact op met Maaike Groeneveld voor meer informatie. Dit kan 
door te bellen naar 06-51683880 of te mailen naar maaike.groeneveld@
europakinderhulp.nl . We horen graag van je!

Europa Kinderhulp hoopt ook dit jaar weer honderden kinderen de vakantie 
van hun leven te geven, maar dit lukt niet zonder uw hulp!



Telefoonnr.  06 – 23 41 04 19 

Kantoor:      Fricoweg 3F 

                 9005 PC  Wergea 

Administratie en Fiscaal Advies 
M. Bethlehem 

•  Verzorgen van uw jaarrekening 

•  Aangifte inkomstenbelasting
        en omzetbelasting 

•  Fiscaal advies 
 
           Voor MKB, ZZP en Particulieren 

           Voor meer informatie:
                           www.bethlehemfiscaal.nl 

Louise Duhoux
Lytse buorren 11 - Wirdum
TEL. 06 - 107 427 56

OPENINGSTIJDEN
Maandag:  gesloten
Dinsdag: 08.30-20.30
Woensdag:  08.30-20.30
Donderdag  08.30-18.00
Vrijdag:  08.30-18.00
Zaterdag:  08.00-12.00

OPENINGSTIJDEN: Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 uur / 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag- en woensdagavond: 18.30 - 20.30 uur  |  Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur

KAPSALON  |  GELLAK NAGELS  |  GESPECIALISEERD IN KRULLEN

Maak online je afspraak via www.knipkeamerrixt.com    knipkeamerrixt

Happiness is a
         good hairday!

Lytse Buorren 11  |  9088 AH  Wirdum  |  tel. 058 - 2552636 
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Ten tijde van het schrijven van dit stukje, zijn het roerige tijden. Tot 1 juni 
zijn alle evenementen afgelast. We wachten als feestcommissie de verdere 
berichten af en gaan ondertussen door om voor 27, 28 en 29 augustus 
2020 weer een geslaagd dorpsfeest te organiseren. Heel wat thema’s en 
onderwerpen hebben onze vergaderingen gepasseerd, voor dit jaar heb-
ben we voor het volgende thema gekozen:

Guinness Book of Records
Pak het beroemde boek erbij en leef je uit op dit thema. We hopen dat ie-
dereen wat origineels kan bedenken en creëren voor de optocht, de straat-
versiering en het verkleed matinee. Veel plezier met de voorbereidingen!

Normaal gesproken komen wij in mei langs voor de lijstcollecte. In verband 
met het coronavirus zijn wij genoodzaakt dit anders op te lossen. Over hoe 
we dit daadwerkelijk gaan doen, zijn we nog aan het brainstormen. We 
zullen via social media, de Tuorkefretter en de gebruikelijke flyer in ieders 
brievenbus laten weten hoe we de lijstcollecte dit jaar vorm gaan geven. 

Zet de data van het dorpsfeest in de agenda, wij kijken er met veel plezier 
naar uit!

De Feestcommissie Wirdum/Swichum
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Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis 
in 3 stappen.

Start op Rabobank.nl/
duurzaamwonen
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Buurtzorg Wytgaard en omstreken

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit 
(wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het 
gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. Onze medewerkers 
kijken samen met u en uw omgeving wat er aan zorg nodig is en zoeken 
naar passende oplossingen wat bijdraagt aan zorg op maat!

Buurtzorg Wytgaard e.o. bestaat uit 8 zorgprofessionals en wordt gevormd 
door Anneke Mous, Janke Gerbrandij, Minke van der Lei, Agnes Hooghiem-
ster, Anna Timmermans, Geertje Huitema, Anna-Marie Jorritsma en Harriet 
Dankert. 

In 2007 zette Jos de Blok in Almelo de eerste buurtzorgteams op. De formule 
was succesvol; kleine, deskundige, zelfstandige teams welke direct contact 
hebben met de cliënt waardoor u steeds met dezelfde mensen te maken 
hebt. Buurtzorg levert doelmatige zorg; zorg van hoge kwaliteit en is vooral 
oplossingsgericht. Zelfredzaamheid staat bij Buurtzorg hoog in het vaandel, 
u kunt van ons zorg op maat verwachten waarbij u zelf de regie houdt. U 
krijgt de begeleiding en zorg die nodig is, niet meer en zeker ook niet minder.
Wat wij doen varieert van hulp bij wondverzorging, zorg na ziekenhuisop-
name, stomazorg, persoonlijke verzorging en verpleging. Maar ook zorg in 
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de laatste levensfase, zorg voor chronische zieken en dementerenden die 
op die manier nog lang thuis kunnen blijven wonen. 

Sinds maart 2017 is Buurtzorg Wytgaard e.o. gevestigd in het gezondheids-
centrum It Kleaster. Er is een nauwe samenwerking met de huisartsen en 
huisartsassistenten, apotheek, fysiotherapeuten, de diëtisten en de logope-
diste, die allen ook gehuisvest zijn in het gezondheidscentrum It Kleaster. 
Samen onder één dak om uw zorg nog beter af te stemmen en het u zo 
gemakkelijk mogelijk te maken.

Met de centrale ligging van Wytgaard in ons zorggebied blijft zorg dichtbij!

Voor meer informatie of voor diegene die zorg nodig heeft, kan contact met 
ons worden opgenomen. Wij zijn 24 uur bereikbaar op ons bereikbaarheids-
nummer 06-22748763 of per mail: wytgaard@buurtzorgnederland.com.

Een melkmeisje van onze tijd

Ook fotografe Valentine Wiersma zit dezer dagen thuis, in Wirdum. En daar 
bedacht ze, nu er toch geen portretwerk te doen is, dat ze een foto van 
haar dochter Kensi (8) wilde maken, zo, dat die later met een glimlach op 
deze periode zou kunnen terugkijken. Want het is een bijzondere tijd die 
we meemaken.
“En zo kwam ik op dat hamsteren van wc-papier. Dat het virus er is geweest, 
dat komt straks wel in de geschiedenisboeken, maar dat iedereen wc-papier 
ging hamsteren, dat vergeet je later”, zegt Wiersma. “Ik vond dat zo raar.”
Omdat ze er een soort historiche foto van wilde maken, ging ze op internet 
op zoek naar oude portretten. Zo stuitte ze op Het Melkmeisje van Vermeer 
en soortgelijke verstilde portretten. En het schoot haar te binnen dat ze thuis 
nog zo’n kanten kraagje had.
“Ik dacht, ik kleed Kensi aan en leg een wc-rol op haar hoofd, en ik hang er 
ook wat losse velletjes bij.”
Zo ontstond deze prachtplaat.

Meer foto’s staan op Wiersma’s instagram-account en op haar website: 
likephotos.nl

bron: de Leeuwarder Courant
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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

Foute Bingo WWS

Het is nog niet eens een maand geleden, maar wat lijkt het alweer ver weg; 
de Foute Bingo georganiseerd door de Activiteitencommissie van WWS. 
Vrijdag 6 maart werd er een Foute Bingo georganiseerd in de Voetbalkantine 
van WWS. En wat was het een geweldige avond. Ondanks dat er deze 
keer zowel mannen als vrouwen welkom waren, lieten de mannen het wat 
afweten. Die wachten waarschijnlijk op een manneneditie. En wij hebben 
gehoord dat deze er waarschijnlijk gaat komen. 

Er waren maar liefst 84 kaartjes verkocht, dus dat betekende een kantine 
vol vrouwen. De presentatie werd gedaan door Theun Plantinga! Acteur, 
regisseur, trouwambtenaar en bij vele al bekend als Dé presentator van 
bingo’s! En wat zijn wij blij dat hij ook bij onze Foute Bingo aanwezig was. 

Het was een avond vol mooie prijzen, foute deuntjes, hapjes en drankjes 
en veel gezelligheid. Een van de hoogtepunten van de avond was het spel 
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slagroomsnoet. Je snoet vol slagroom en dan ook nog eens geen prijs. Maar 
dat mocht de pret niet drukken. 

Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond, welke mede mogelijk gemaakt 
is door de sponsoren. Bij deze willen we de sponsoren dan ook heel erg 
bedanken: 

‐ Ondernemersvereniging De Schakel - V&H Dakbedekkingen
‐ Familie Gerlofs  - Tjits’ Mobiele Knipservice 
‐ Deelstra Service  - Koffer op Dak 
‐ Autobedrijf van der Werff  - Sietse Jorna 
‐ Autoverhuurbedrijf Verbeek  - Scheepsma Logistiek
‐ Esmiras Pedicure  - Van der Heide Schilders
‐ Frederika’s Taarten en sa  - By Alie Thús 
‐ Van der Valk Hotel Leeuwarden - WTC Leeuwarden
‐ Superrr Wirdum  - Haaima Wirdum
‐ Timmer en Onderhoudsbedrijf R. Willems 

Graag tot een volgende keer!
Groetjes, Activiteitencommissie WWS



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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Het land ten westen van de Loodyk wordt door Ebe Terpstra omgeploegd 
(foto van Karel Schaftenaar)

Ik liep daar op dat moment ook langs en zag deze enorme zwerm meeuwen, 
die zich rond de tractor te goed deden aan een snelle ‘snack’. Maar van 
afstand houden hadden ze geen weet (foto van Hendrik Hiemstra).
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De Coronaviridae

‘De Coronaviridae’, zo heet het hoofdstuk uit mijn leer-
boek over virusziekten van 35 jaar geleden. Die titel refe-
reert aan de ‘familie van de Coronavirussen’ en de inhoud 
gaat over wat die zoal aan ellende kan aanrichten bij dieren. De virussen uit 
deze groep danken hun naam aan de bloembladvormige aanhangsels van het 
omhulsel, dat elektronenmicroscopisch als de kenmerkende ‘krans’ te zien is 
op foto’s die tegenwoordig de voorpagina’s van de krant beheersen. Laatste 
zin van de inleiding uit dat hoofdstuk luidt: ‘Coronavirussen veroorzaken o.a. 
ook ademhalingsziekten bij de mens.’ Dat de impact daarvan momenteel zo 
actueel zou worden kon ik destijds uiteraard nooit bevroeden…

Wij kennen bij vele diersoorten dit virus als de boosdoener van diverse 
ziektebeelden, altijd ook nog eens zeer diersoort specifiek. Meestal als ver-
oorzaker van maagdarmklachten met diarree als gevolg. Zoals het canine 
coronavirus bij de hond of de bovine evenknie bij het rund. We gebruiken 
bij kalfjes vaak een sneltest om te kijken wat de oorzaak van diarree is en 
geregeld stellen we daarbij ook het coronavirus vast als boosdoener. Bij 
koeien is vaccineren tegen kalverdiarree heel gebruikelijk, waarbij het vaccin 
tegen datzelfde corona bescherming biedt. Bij varkens kan het coronavirus 
echter zowel tot maagdarm- als luchtwegklachten leiden. Bij de kat zien we 
juist een totaal ander ziektebeeld. Na lichte diarree klachten kan het virus 
bij sommige katten een buikvliesontsteking veroorzaken met fatale afloop: 
Feline Infectieuze Peritonitis, afgekort FIP in de volksmond. Dit verloop wordt 
veroorzaakt door een mutatie van het virus, waardoor het immuunsysteem 
van de kat er niet meer in slaagt de infectie te bestrijden. Ook bij de kip is 
het net als bij de mens bekend als een luchtweginfectie. Nogmaals, al deze 
bovengenoemde corona infecties zijn uiterst diersoort specifiek en NIET 
besmettelijk voor de mens. 

Die laatste zin lijkt in tegenspraak met het vermoeden dat de huidige co-
ronagriep bij de mens wel bij dieren vandaan komt. Soms weet een virus 
zich na een mutatie aan te passen aan een andere ‘gastheer’, de mens in 
dit geval. Door het innige contact tussen mens en dier is dat voorstelbaar. 
Dit ‘nieuwe’ virus grijpt dan als een dolle om zich heen, omdat de huidige 
populatie van de wereldbevolking daar nog geen weerstand tegen heeft 
opgebouwd. Klaarblijkelijk is dat in China gebeurd.
Kunnen dieren nu ook weer een rol in de verspreiding spelen? Hoewel daar 
geen aanwijzingen voor zijn, weten we dat nog niet. Wat dat betreft wordt 
er terughoudendheid naar dieren geadviseerd als de baas of verzorger ziek 



21

is van corona. Probeer dan iemand anders voor jouw dier(en) te laten zorgen 
en neem algemene hygiënemaatregelen zorgvuldig in acht.

Hoe gaan wij er ondertussen mee om in onze praktijk? Wij volgen de adviezen 
die door het RIVM worden aanbevolen. Dus geven we even geen hand als 
begroeting. Gebarentaal lijkt vooraleerst wat overdreven maar went enorm 
snel! Natuurlijk maken we nog vaker schoon en nemen we deurkrukken mee 
in de ontsmetting. Ondertussen verwachten we van baasjes dat ze terug-
houdend zijn om een afspraak bij ons te maken als ze zelf niet fit zijn. Laat 
dan iemand anders met jouw zieke dier langskomen. Neem te allen tijde de 
hygiëne nauwlettend in acht: handen wassen kan wat dat betreft niet vaak 
genoeg. En neem de adviezen, die van overheidswege worden verstrekt, 
voor alle zekerheid uitermate serieus. Als we dat met elkaar doen, kunnen 
wij jouw dier de allerbeste zorg blijven bieden die je van ons gewend bent!

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



23

Moppentrommel

Jantje werkt bij de bakker, op een dag valt hem op 
dat de bakplaat verdwenen is. Dus vraagt Jantje 
aan de andere bakker: “Waar is de bakplaat?” 
Waarop de bakker zegt: “Tja, daar hebben ze 
beslag op gelegd.”

Jantje staat bij de informatiebalie van een safari-
winkel met een verrekijker. Wanneer hij eenmaal 
aan de beurt is, vraagt hij: “Ik snap iets niet he-
lemaal aan deze verrekijker, er staat vergroot 8 keer, nu heb ik er al 9 keer 
doorheen gekeken en hij vergroot nog steeds!”

Waarom hebben Belgen altijd een doorzich-
tig broodbakje bij zich?
Dan kunnen ze zien of ze van of naar hun 
werk toegaan.

Trots meldt de nieuwe suppoost van het 
Rijksmuseum zich aan het eind van zijn 
eerste werkdag bij de museum directie. 
“Meneer de directeur, ik denk dat u heel 
tevreden over mij zult zijn. Ik heb vandaag 
al drie Rembrandts en twee Picasso’s ver-
kocht!”

“Die biefstuk was van topkwaliteit! En ik kan het weten, want ik zit in het 
vak,” zegt een gast tegen de ober. Vraagt de ober: “Oh, bent u dan slager 
van beroep?” “Nee,” antwoordt de gast, “ik ben schoenmaker.”

Je kan het drinken en speelt muziek af.
... Een koptheelefoon.

Twee zakken cement staan wat te praten 
als het plots begint te regenen. “Oh nee, 
regen!” roept de ene. “Ach, da’s niet erg,” 
zegt de andere, “daar word je hard van…!”

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 maart is gemaakt 
in de hoek van de George Emersonstrjitte bij de 
speeltuin.
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Kerkklokken

Verschillende kerkklokken luidden op woensdag 17 en 25 maart en 1 april 
een kwartier lang om zo een boodschap van hoop en troost te geven voor 
iedereen die te maken heeft met het coronavirus. “Met deze ‘klokken van 
hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen 
van sociaal isolement heen” aldus de organiserende Raad van Kerken. Ook de 
Wirdumer kerkklokken waren te horen. In de buurtapp van de Emerson- & 
Fisherstrjitte bleef dit niet onopgemerkt (zie reacties hiernaast).

Alwien de Boer

Dorpshuis De Golle gesloten. Alle activiteiten stopgezet.
Foto Alwien de Boer.



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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Zoek in het diagram onderstaande woorden. De woorden staan horizontaal,
verticaal en diagonaal in beide richtingen.
De overgebleven letters vormen van boven naar onderen gelezen de oplossing.

AANDELEN CONDITIE INVLOED OVERDRAGEN
AEX CORONA KOORTS PANDOMIE
AFSTANDHOUDEN CRISIS KORTADEMIGHEID RIVM
BEADEMINGSAPPARATUUR GRENZEN SLUITEN LONGONTSTEKING STAATSSTEUN
BESCHERMINGSMIDDELEN HARTPATIËNTEN LONGZIEKTE SUPERMARKTEN
BESMETTINGEN HOESTBUI MEIVAKANTIE THUISWERK
CARNAVAL INCUBATIETIJD MONDKAP ZIEKENHUIS
CHINA INTENSIVE CARE NOORDBRABANT   
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Virussen

Omdat er de afgelopen weken gewaarschuwd wordt voor fysiek contact en 
afstand houden, wordt er via Social Media veel gedeeld. Dat merkte ik ook 
met mijn verjaardag, afgelopen donderdag. 

Eerder ontving ik al het onderstaand berichtje via WhatsApp over een nieuwe 
virus uitbraak.

Wat haast niemand weet, is dat na de COVID-19 uitbraak er 
vrij snel een tweede uitbraak is geweest van het virus genaamd 
DEBIEL-20, dat zich zo mogelijk nóg sneller heeft verspreid.
In tegenstelling tot COVID-19, tast dit virus niet de longen 
aan maar de hersenen!
Patiënten besmet met het DEBIEL-20 virus kijken opvallend 
wereldvreemd en dom uit hun ogen, ze krijgen onbedwing-
bare neigingen om grote hoeveelheden WC-papier te kopen, 
ze vertonen egocentrisch kuddegedrag wat o.a. resulteert in 
het hamsteren.
Ze kunnen zich niet bedwingen om met de hele familie te gaan 
shoppen, massaal naar de vuilstort te gaan, naar de bouw-
markt of naar een illegaal “lockdown” feest te gaan. Tevens 
worden ze immuun voor oproepen om afstand te houden en 
binnen te blijven met koorts en/of hoesten.

Gelukkig is de uitbraak van het laatstgenoemde virus in de kiem gesmoord 
door maatregelingen en informatie van de overheid. Ik hoop dat het niet 
weer de kop opsteekt.

Hendrik



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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Activiteiten stop

In verband met het corona-virus heeft de UVV haar seizoensgebonden 
activiteiten voortijdig stop moeten zetten.

Ook onze jaarlijkse boottocht in juni gaat nu niet door.

Wij hopen dat een ieder in september/oktober weer in goede gezondheid 
aanwezig kan zijn bij de gym, koersbal en soos.

Namens het bestuur,
Henny Boomsma

UVV/PKN bezoekers

De komende theemiddagen kunnen we nu niet organiseren. Heel ‘spitich’ 
maar, het is niet anders door het coronavirus. We proberen juist diegenen te 
bereiken die er behoefte aan hebben om met elkaar gezellig thee te drinken. 
Ontmoeten kan nu niet maar een telefoontje of een kaartje heeft nu grote 
waarde. We gaan de zomer tegemoet en dan hoopt de werkgroep iedereen 
weer te ontmoeten bij onze activiteiten van de UVV/PKN.

Met een vriendelijke groet van de werkgroep.



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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Mededeling Uitvaartvereniging

In verband met de maatregelingen ter bestrijding 
van het coronavirus gaat de algemene ledenver-
gadering van de Uitvaartvereniging “Gedenkt te 
Sterven” op dinsdag 14 april 2020 niet door.
Ook de rondleiding door het crematorium moeten 
we tot een volgende keer uitstellen.

Namens het bestuur,
Hendrik Hiemstra

Kledingactie

De kledingactie van 18 april voor Zending over Grenzen is vanwege het 
coronavirus geannuleerd, maar bewaar uw spulletjes. In 2021 komen wij 
graag weer bij u langs.

Voedselbank

Tip van de maand april:

Pasta - pastakruiden - pastasaus - rijst - macaroni – etc.

De mand voor de Voedselbank staat de gehele maand in de Superrr van 
het dorp.
De Voedselbank rekent op u in deze moeilijke periode door het Coronavirus, 
om voor de gezinnen een gezonde tas te kunnen vullen.

Bedankt,
Diaconie PKN-gemeente Wirdum e.o.
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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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Binaire puzzels zijn volledig opgelost wanneer:
• alle rijen en kolommen een gelijk aantal enen en nullen bevatten
• geen twee rijen of twee kolommen exact hetzelfde zijn
• er niet meer dan twee opeenvolgende enen of nullen in een rij of kolom staan
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Opruimactie

Op zaterdag 7 maart 2020 organiseerde 
Berry Postema een opruimactie in Wir-
dum.
Er werd goed gehoor gegeven aan zijn 
oproep. Hij had hiervoor ook briefjes 
rondgebracht in het dorp.
Via de gemeente werden grijpers en 
handige afvalzakken geregeld.
Bijgaand een foto van de opruimploeg en 
ook een foto van Berry met de opbrengst.
Wirdum is nu weer mooi schoon!

Tineke Castelein
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Maatschutjassen

Op 6 maart kwamen de schutjassers voor een spannende 
strijd bij elkaar. De uitslag op die avond was:

1e 2e 3e   
U. Postmus E. ten Hove J de Kroon  
A. Postmus A.J. Terpstra D. Reitsma 

Dit betekende dat erop de slotavond, 27 maart, nog vijf kandidaten waren voor 
de wisselbeker, die zich een jaarlang schutjaskampioen mochten noemen. De 
kandidaten waren: 
J. Duhoux, E. ten Hove, A. Postmus, B. de Ruiter en A.J. Terpstra.

Zoals bekend kon de laatste avond niet door gaan en wordt de stand bepaald na de 
wedstrijd van 6 maart.
Dit houdt in dat de schutjaskampioen van het vorige seizoen zijn titel prolongeert. 
De achtervolgers kregen geen kans meer om het puntentotaal te evenaren dan wel 
te overtreffen.
De kampioen van het seizoen 2019 – 2020 is geworden: B de Ruiter.

We hopen elkaar in september/oktober weer te treffen voor het volgende seizoen.

A. Boomsma

Ferhûsberjocht

Nei 63/55 jier yn Wurdum, wenje wy fan 10 april ôf yn Minnertsgea. 
Wa ús dêr nochris opsykje wol is fan herte wolkom op It Binnenpaad 4. 
Ek sille wy noch faak yn Wurdum wêze omdat ús famylje hjir ek wennet. 
Tagelyk betankje wy foar alle lidmaatskippen en donaasjes. 

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

Agenda van 15 april tot 1 juni

Geen activiteiten aangemeld
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

Met het oog op de coronacrisis zullen er voorlopig geen diensten met 
bezoekers worden gehouden.
Wel gaat op zondagen in de periode tot 1 juni onze predikant ‘s zondags 
om 09.30 uur voor in een korte viering zonder bezoekers. 

Deze korte vieringen worden zoals gebruikelijk on-line uitgezonden. U 
kunt ze volgen via https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.

De liturgie van deze diensten wordt vooraf op onze website geplaatst. Op 
de website www.kerkinwirdum.com vindt u meer informatie over onze 
gemeente. Het wekelijkse Zon-Dagboek bijvoorbeeld geeft een indruk (met 
foto’s) van de diensten van de voorgaande zondagen. 



Voor een afscheid met 
liefde en respect

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

Iepie Lindeboom-Hospes
útfea� begelieder

Voor al uw timmer- 

en onderhoudswerk

in huis en er buiten.

mobiel 06 414 630 30

Swichumerdyk 9
9088 AP  Wirdum

info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard

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

Huisartsen:
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


