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Saris DV135 gesloten enkelasser
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Fan ‘e toer besjoen

We kinne der net om hinne. 

Yn dizze tiden fan it “nije normaal” sjocht de wrâld der sa 
oars út as foarhinne. Om de pear wiken sitte wy fêst alle-
gearre foar de tillefyzje om te hearen wat minister-presidint 
Rutte foar nijs hat en hoopje we allegearre dat we wat mear 
mooglikheden krije en miskien ynkoarten wer op it terras 
sitte kinne mei in bierke yn de hân.

En net mear mei in coronakapsel in eintsje omrinne. De kapper, de pedikuere, 
de skientmespesjaliste, in besyk oan harren saken lieken sa fier fuort. En ja 
hear! Goed nijs! De flagge kin út, no ja…net foar allegearre….

Wat hearre we noch skrinende ferhalen fan minsken dy’t slim siik wurden 
binne troch dit akelike firus. Mar ek minsken dy’t al in skoft net wurkje kinne, 
as te lijen hawwe om’t se gjin besite krije kinne sa as âldere en kwetsbere 
minsken.

Troch myn wurk bin ik bot belutsen by de kwetsbere minsken mei in be-
heining. Minsken dy it sa nedich hawwe om struktuer in harren libben te 
hawwen. Se kinne net omgean mei de ûnfoarsisbere saken. Net nei it wurk 
kinne, net sporte kinne, net nei heit en mem. En at jo dan ek noch net sizze 
kinne dat it sa ferskrikkelik dreech is, sneuvelt der wol ris in rút en wurd der 
hiel wat ôf flokt. It is sa dreech út te lizzen. Want se komme net yn kontakt 
mei oare minsken, sitte de hiele dei thús en meie ien kear deis in rúntsje 
rinne tegearre mei twa minsken. Wol mei oardel meter ôfstân, mar ja, wat 
is oardel meter? Ek al begripe se net wat de baas fan Nederlân allegearre 
bedoelt, at de baas seit dat se wer wurkje meie, springe se in gat yn de loft. 

Derom siet ik te tomke draaien foar de tillefyzje, net foar mysels, mar foar de 
minsken dy’t it sa nedich hawwe om it gewoane libben wer op te pakken. 
Spitich, gjin goed nijs. Mar we gean op nei healwei maaie, de kop der mar 
wer foar. Mar gelokkich wol mei in goed kapsel en dat is ek wat wurdich.

Wytske Hoekstra

At se dy oardel meter ôfstân mar wol 
hâlde. Ik mei der wol oer...
En myn kapsel sit altiten goed. Myn 
hier wol sawol foar as efteroer.
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Mededelingen Dorpsbelang

Welkom 
Elke eerste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Totdat 
we weer regulier kunnen vergaderen kan u vooraf van de vergadering uw vra-
gen/opmerkingen via ons mailadres aan ons doorgeven. U kan natuurlijk ook 
een van de bestuursleden aanspreken. Wel op 1,5 meter afstand natuurlijk. 

Mededelingen
De eerste maanden van 2020 gingen eigenlijk zoals altijd – wordt het wel 
of niet koud, kunnen we deze winter nog gaan schaatsen en wat brengt 
het nieuwe jaar ons?
De eerste berichten van het coronavirus leken allemaal nog heel ver weg… 
en dan ineens staat de wereld ‘stil’.
Ook hier in Wirdum en Swichum zagen we de resultaten van de genomen 
maatregelen: De agenda is leeg, het is rustig in de straten, bedrijven zijn 
dicht en er zijn aanpassingen in onze dorpswinkel. 

Ongelofelijk hoe dit virus om zich heen grijpt en hoe we ons de gevolgen van 
de maatregelen toch redelijk snel eigen maken. In plaats van een bakkie bij 
de buren, doen we nu een praatje over de heg. We sturen een kaartje voor 
de jarige in plaats van drie zoenen en eten geen taart in een kamer vol met 
bezoek. Ook heel bijzonder zijn de initiatieven die mensen bedenken om 
toch met elkaar in contact te blijven (vlaggen met “voor elkaar met elkaar” 
hangen door het hele dorp, afhaalmaaltijden van Duhoux, vrijwilligers in 
de winkel, boodschappen doen voor elkaar, videobellen met de juf en steun 
vanuit De Schakel).
En we horen nu in de persconferentie dat al deze initiatieven en opvolging 
van alle maatregelen al aanslaan en we voorzichtig weer uit deze “intel-
ligente lock-down” komen.

Door alle bijzondere omstandigheden hebben we als Dorpsbelang ook 
maatregelen moeten nemen. We kunnen niet al onze overleggen voeren om 
initiatieven in het dorp op te pakken, we vergaderen digitaal en de Algemene 



7

Leden Vergadering kon niet doorgaan. Waar zaken niet kunnen wachten, 
proberen we binnen de mogelijkheden oplossingen te zoeken. En gaan we 
er van uit dat wat in het vat zit niet verzuurt. 

De redactie van de Tuorkefretter heeft deze maanden een mooie invulling 
gegeven aan deze toch bijzondere uitgaven van onze dorpskrant. 
Vooralsnog vragen we jullie om vooral de RIVM-maatregelen te volgen, 
voldoende afstand te houden en zoals regelmatig te horen is: hou je hoofd 
koel en je hart warm.

Maar vooral: Blijf gezond!

Namens Dorpsbelang, 
Leoni Lesterhuis-Bouma

  
Helaas… Helaas… 

Tijdens de persconferentie van 21 april kwam het bericht dat alle even-
ementen, tot 1 september 2020 niet zijn toegestaan. Laat ons geplande 
dorpsfeest nou nog net binnen deze periode vallen... 
Dit betekent dus dat er dit jaar helaas geen dorpsfeest zal zijn! Wij hadden 
ons er zeer op verheugd en waren al druk met de voorbereidingen. We 
hopen op jullie begrip en wat ons betreft, tot volgend jaar! 

De Feestcommissie Wirdum/Swichum
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Hypotheekgesprek vanuit huis

Het coronavirus kan de nodige financiële onzekerheid met zich meebren-
gen. Misschien sta je net op het punt om een nieuw huis te kopen, maar 
twijfel je of dat in jouw situatie handig is. Of je hebt een vraag over je 
huidige hypotheek. Het is niet nodig om met vragen te blijven zitten, wij 
zijn er voor je!

Voor een hypotheekgesprek hoef je de deur niet uit. Onze adviseurs staan 
voor je klaar voor een gesprek via video of telefoon. Zo beperken we het 
fysieke contact en creëren we een veilige omgeving voor onze klanten en 
medewerkers in tijden van het coronavirus. 

Een online videogesprek is eenvoudig en veilig. Je voert het gesprek via 
jouw computer, laptop, tablet of smartphone. Waar en wanneer het je uit-
komt. Tijdens het gesprek bespreken we dezelfde onderwerpen als bij een 
afspraak op ons kantoor. Voordeel: je bespaart reistijd, zit in je eigen om-
geving en je voert het gesprek met onze vertrouwde adviseurs. Natuurlijk 
kun je ook een afspraak maken voor een telefoongesprek.

Kijk voor meer informatie en het maken van een afspraak op rabobank.
nl/particulieren/hypotheek/afspraak-maken. Je kunt ons ook bereiken via 
(058) 244 55 66.

Tip: via Online Bankieren en de Rabo App kun je zelf veel regelen en chat-
ten met een van onze medewerkers.
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Fusie basisscholen

Beste Wirdumers,

Zoals iedereen waarschijnlijk wel heeft gehoord, is er dit schooljaar gewerkt 
aan een onderzoek naar de mogelijkheden en de wenselijkheid van een 
fusie van de twee basisscholen in Wirdum. Dat fusieonderzoek was al ver 
gevorderd, maar nog niet af, toen het Coronavirus in Nederland arriveerde 
en we te maken kregen met maatregelen die het onmogelijk maakten om 
het onderzoek zorgvuldig binnen de geplande tijd af te handelen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door drie werkgroepen: Onderwijs, Iden-
titeit en Organisatie & Financiën. In iedere groep zaten vertegenwoordigers 
van de ouders van beide scholen, de leerkrachten van beide scholen en van 
de twee scholenkoepels. Alle drie de werkgroepen zijn goed opgeschoten, 
maar geen van hen is helemaal klaar.

Het doel was om het fusierapport rond deze tijd te kunnen voorleggen aan 
de medezeggenschapsraden van beide scholen. Mochten de beschreven 
plannen uit het fusieonderzoek worden goedgekeurd, dan zou een fusie 
per volgend schooljaar 2020/21, mogelijk zijn.

Maar zover zijn we nu dus nog niet. Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat de 
fusieschool, als er besloten wordt tot een fusie, officieel verder gaat onder 
het schoolbestuur PCBO Leeuwarden en dat het schoolbestuur Proloog be-
trokken blijft bij de nieuwe school. Die nieuwe fusieschool wordt noch een 
Christelijke school, noch een Openbare school. Het wordt een school met 
een eigen identiteit voor het hele dorp – in Doarpsskoalle. 

Binnenkort zal er duidelijkheid komen over de volgende stappen in het fusie-
proces. We willen graag snelheid houden in het fusieonderzoek en gelijktijdig 
rekening houden met de maatregelen vanuit de overheid. Voor vragen over 
de scholen en het fusieonderzoek kan contact worden opgenomen met de 
schooldirecteuren of de medezeggenschapsraden.

Met hartelijke groet, 
Hâns Romkema,
namens het coördinatieteam fusieonderzoek De Arke en de Uniaskoalle.



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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Biodiversiteit aan het Hekkemiedepaed

Het doel van de werkgroep biodiversiteit Wergea is:

• meer biodiversiteit langs het Hekkemiedepaed
• een mooie aansluiting bij de botanische akkerrand, bij de 

vlindertuin / boomgaard, bij de groene tuin/amfitheater bij de 
OBS De Twamester in Wergea en bij de ECO hoop (afslag Wergea-
Swichum)

• meer bijen en bloemen in Wergea
• dit in goed overleg met de gemeente Leeuwarden

•	 In januari 2020 is er onder leiding van de heer Squizzato, ecologisch 
hovenier van de gemeente Leeuwarden gezaaid langs het 
Hekkemiedepaed. 

•	 Op 11 maart hebben Geert Draaistra en Jan Wester (beide van de 
gemeente Leeuwarden) een boeiende presentatie voor het dorp gegeven 
hoe je meer biodiversiteit kunt bewerkstelligen. Geert heeft ons laten 
zien hoe graslanden er in de jaren 1950-1960 bij lagen en hoe deze er nu 
vaak bij liggen; wat het effect is van klepelen of van 1, 2, 3 of 4x maaien 
en gelijk het gras opzuigen; wat het effect is van goed hooilandbeheer 
en het effect van gefaseerd maaien op de biodiversiteit. Jan vertelde 
vol passie over de ECO hoop. 
De ECO hoop zorgt enerzijds voor de opvang en berging van water. 
Anderzijds bespaart de gemeente op de afvoer van natuurlijke materialen 
zoals maaisel, bladeren, boomstammen, snoeimateriaal en takken. Op en 
rond de ECO hoop ontstaat al de nodige biodiversiteit. Er zitten diverse 
insecten/kleine diertjes/vlinders in en op de hoop. Er zijn al 121 soorten 
geteld. Een aanrader dus om eens van je fiets te stappen. Bovendien 
kregen we tips t.a.v. het beheer van de eigen tuin, zoals bijvoorbeeld 
het laten liggen van de bladeren of minder vaak te maaien. Als alles 
volgens plan verloopt zal in Wartena een “omgekeerde” ECO hoop 
worden gerealiseerd.

•	 In maart heeft de werkgroep biodiversiteit voor de tweede keer langs het 
Hekkemiedepaed gezaaid. We hebben een zadenmengsel (ter waarde 
van € 250,-!) gekregen van Landschapsbeheer Friesland. De gemeente 
heeft ons geadviseerd welk mengsel voor de grond naast het fietspad 
geschikt is en is akkoord gegaan m.b.t. het zaaien. In januari hebben 
een stuk laten liggen. 
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Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis 
in 3 stappen.

Start op Rabobank.nl/
duurzaamwonen
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•	 Met vrijwilligers van NL-
doet zouden we zaaien, 
maar helaas hebben we 
het zaaien met vrijwilligers 
door het coronavirus af 
moeten zeggen. 

•	 Eind maart bleken er 
helaas diepe tractor 
sporen te zitten in het 
deel wat net ingezaaid 
was. De loonwerker heeft 
dit inmiddels hersteld. 
D i t  s tuk  i s  in  apr i l 
opnieuw gezaaid met een 
bloemenmengsel.

•	 De keuze van zaden is 
van groot belang. Het 
is minder simpel dan 
het lijkt. We gaan voor 
planten, kruiden die hier 
van nature voorkomen. Dit 
hangt af van de bodem, 
de beschikbaarheid van 
water en voedingsstoffen, het klimaat en het beheer ter plekke. In veel 
bloemenmengsels zitten zaden die eigenlijk niet passen bij de omgeving. 

•	 Inmiddels heeft de werkgroep een gebruikersovereenkomst getekend 
voor het stukje bij het gemaaltje aan het eind van de Moskoureed. In 
samenspraak met de gemeente krijgen we dit in beheer. Dit wordt 
binnenkort gefreesd en ingezaaid. 

•	 De gemeente maait netheidsstroken van ongeveer 50 cm aan beide 
kanten van het fietspad. 

•	 Het is een kwestie van de lange adem om meer biodiversiteit te krijgen. 
Maar het kan. We hebben al mooie voorbeelden gezien. 

•	 Samen kunnen we het Hekkemiedepaed biodiverser maken. 
•	 U kunt ons helpen door op het fietspad te blijven of door alleen de 

netheidsstroken te gebruiken. Dan krijgen de zaden de ruimte om te 
ontkiemen en te groeien.

•	 Onze dank voor uw medewerking.

Wij wensen u/jullie allen een bloemrijke zomer toe. 
Werkgroep biodiversiteit Wergea
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Gebruik je gezonde verstand

Wij hebben in de Westerse wereld een heel andere mentaliteit dan in som-
mige Aziatische landen, waar men veel gedisciplineerder is. Voor ons moet 
elke regel logisch en begrijpelijk zijn voor we ons eraan houden. En ook dan 
nog hebben we onze eigen bedenkingen. Er is geen praatprogramma op 
televisie of men heeft wel een afwijkende mening over wat er gedaan of 
gelaten moet worden. En er zijn veel praatprogramma’s.

In Azië is het dragen van een mondkapje heel 
gewoon, maar wij zagen er het nut niet van in. 
Maar nu de politiek in Nederland zegt dat we geen 
mondkapje hoeven te dragen, verzetten we ons daar 
weer tegen. Want waarom wel in het buitenland en 
niet bij ons?

Ook ik ben kritisch over wat er gezegd en geschreven 
wordt. Zo las ik op internet, op de site https://www.
thuisarts.nl/ hoe je kan voorkomen dat je het nieuwe 
coronavirus krijgt.

Tips om te voorkomen dat u een virus krijgt of verspreidt:
•	 Was uw handen vaak met water en zeep. Maak ze droog met 

een papieren handdoekje. Gooi dit direct in de vuilnisbak.
•	 Gebruik handalcohol of handgel alleen als er geen kraan of zeep 

is. Bijvoorbeeld na het snuiten. 
•	 Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog.
•	 Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.
•	 Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten. Gooi de 

zakdoekjes gelijk weg.
•	 Blijf zo veel mogelijk binnen, in uw tuin of op uw balkon.
•	 Werk thuis als dat kan.
•	 Houd 1,5 meter afstand van anderen als u buiten bent. Raak 

anderen niet aan. Geef anderen geen hand.
•	 Ga niet naar plekken waar veel mensen zijn. 
•	 Heeft u klachten? (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts). Blijf 

dan thuis tot u 24 uur geen klachten meer heeft. Ga niet werken 
of naar school. Raak anderen zo min mogelijk aan.

•	 Kijk ook bij adviezen voor uw gezin/andere mensen in huis. 
•	 Belangrijk: Ga met klachten niet op bezoek bij ouderen, mensen 

met minder afweer of een chronische ziekte. 
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•	 Er is geen bewijs dat het helpt om extra vitamines te slikken om 
corona bij uzelf te voorkomen.

Mijn eigen brein gaat vervolgens aan de slag en gaat elke maatregel wikken 
en wegen.

•	 Ik blijf zoveel mogelijk thuis (zoals men graag wil). Waarom 
moet ik dan mijn handen vaak wassen? En deze afdrogen met 
een papieren handdoekje?

•	 Ik ben niet verkouden, waarom moet ik dan in de binnenkant 
van mijn ellenboog hoesten? Of na het snuiten handgel 
gebruiken? Als je verkouden bent, mag je toch al niet naar 
buiten, volgens de richtlijn.

•	 Ik ben niet verkouden, waarom moet ik dan papieren zakdoekjes 
gebruiken? Denk toch ook om het milieu. En als je verkouden 
bent, mag je niet naar buiten en dat wat maakt het uit hoe jij je 
neus snuit?

•	 Blijf zo veel mogelijk binnen… Lijkt me de belangrijkste regel. 
Zou ik bovenaan de lijst plaatsen.

•	 Thuiswerken? Ik heb geen werk meer, maar in mijn oude 
beroep was mijn fysieke aanwezigheid op de werkplek echt 
noodzakelijk.

•	 Ik houd me aan de regel om afstand van anderen te houden. 
Hoe raak ik dan een ander aan of geef iemand een hand – op 
anderhalve meter afstand?

•	 Heeft u klachten, blijf dan thuis. Maar hoe kan je dan anderen 
aanraken? Je blijft al thuis en houdt al afstand.

•	 Ga met klachten niet op bezoek bij ouderen. Hoe kan dat als je 
toch al binnenblijft (zie vorige regels).

Wij hebben niet die volgzaamheid die ons gewoon laat doen wat de over-
heid ons oplegt. Maar blijf alsjeblieft je gezonde verstand gebruiken. Op het 
moment van schrijven is er een dalende trend van corona-besmettingen en 
ziekenhuisopnames. Dit heeft meteen tot gevolg dat wij de regeltjes wat 
losser gaan gebruiken. Maar het virus is nog niet overwonnen.

Als je kritisch het nieuws volgt en een beetje kan rekenen:
Begin maart verkondigde onze minister-president dat als er 60% 
van de Nederlandse bevolking door het coronavirus besmet zou 
zijn en antistoffen had aangemaakt, zij een beschermende muur 
zouden vormen rondom de zwakkeren in onze samenleving.
Halverwege april, dus na anderhalve maand, had 3% van de onder-
zochte mensen antistoffen aangemaakt.
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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

Statistisch bezien zou er dan twintig keer zo’n periode moeten 
verstrijken, wil de 60% zijn bereikt. Dat is dertig maanden, twee-en-
een-half jaar!

En hoe komen we aan de 60% als we de uitbraak van het virus zo 
ver indammen dat er niemand meer besmet raakt, en dus niemand 
meer antistoffen aanmaakt?
Ook al zou heel Nederland corona-vrij zijn, zou één bezoekje naar 
het buitenland weer fataal kunnen zijn en begint alles opnieuw.

En nu de ‘lock-down’ maatregelen steeds meer worden versoepeld, geldt 
het des te meer: Gebruik je gezonde verstand.

Hendrik Hiemstra
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persbericht

BinnensteBuiten

Openlucht horeca-idee ‘BinnensteBuiten’ wint Noordelijke pitchwed-
strijd 
Nieuw te ontwikkelen concept om de horeca straks voorzichtig op te kun-
nen starten

Monica Burgmeijer (30) uit Groningen heeft het beste idee voor het ander-
halve meter toerisme volgens de Noordelijke ondernemersverenigingen, 
marketingorganisaties en NDC mediagroep. Zij schreven onlangs een pitch 
uit voor ideeën om het zogenaamde ‘anderhalve-meter-toerisme’ op gang te 
brengen zo gauw de coronamaatregelen dat toelaten. Samen met relevante 
partijen wordt het idee uitgewerkt tot een concept om ook daadwerkelijk 
uit te kunnen voeren in Groningen stad zo gauw dit kan. Vervolgens kan 
dit uitgerold worden naar andere steden en dorpen in (Noord) Nederland. 

Het beste idee uit 230 inzendingen
Er zijn maar liefst 230 inzendingen binnengekomen waarvan een top 10 is 
samengesteld op basis van de criteria impact, haalbaarheid en schaalbaar-
heid. Hieruit is het openlucht horecaconcept ‘BinnensteBuiten’ gekozen 
als beste idee. BinnensteBuiten is een eenrichtings wandeling in een stad 
of dorp langs de horeca, winkels en andere bezienswaardigheden. Horeca 
ondernemers verzinnen gerechten en drankjes die af te halen zijn en deze 
kunnen op veilige wijze worden genuttigd in de openbare ruimte. Volgens 
de jury heeft dit idee de meeste potentie omdat het de zwaar getroffen 
horecasector een perspectief biedt door het consumeren van de maaltijden 
en drankjes te verplaatsen naar buiten. De initiatiefnemers gaan samen met 
diverse relevante partijen kijken hoe dit concept toegepast kan worden bin-
nen de protocollen die momenteel worden ontwikkeld. Met een uitgewerkt 
draaiboek kunnen ook andere steden en dorpen het idee straks uitvoeren.

Andere ideeën
De jury was blij met de vele inzendingen en ook de creativiteit daarvan. Zo 
zijn er ideeën ingediend voor kunstzinnige mobiele sanitaire huisjes die op 
campings ingezet kunnen worden, drive in festivals, picknick wandelingen, 
een mobiliteitsconcept op waterstof, een anderhalve meter Elfstedentocht en 
een oplossing voor een anderhalvemeter terras. De ideeën zullen in overleg 
met de indieners online beschikbaar worden gesteld op de website van VNO 
NCW Noord om inspiratie uit te putten voor anderen. 



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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Emotioneel, maar blij verrast
De studente International Communication kan haar idee gaan uitvoeren met 
hulp van de specialisten uit de Noordelijke ondernemersverenigingen en 
marketingorganisaties. Zij gaan haar helpen met verbindingen te leggen met 
ondernemers en instellingen, helpen met het opstellen van een draaiboek, 
het verkrijgen van vergunningen en met branding en marketing. Vorige week 
kreeg Monica te horen dat ze ontslagen is van haar horeca-baan vanwege 
de coronacrisis. De blijdschap was dan ook groot toen ze hoorde dat haar 
inzending het winnende idee is en ze hulp krijgt bij de uitwerking ervan. 

Anderhalve meter pitches
De anderhalvemeter toerisme pitchwedstrijd is een initiatief van VNO-NCW 
Noord, MKB Noord, NDC mediagroep, Marketing Drenthe, Merk Fryslân 
en Marketing Groningen in samenwerking met de Groningen Toerisme 
Coöperatie, de Toerisme Alliantie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland en 
HISWA-RECRON. Meer informatie op www.vnoncwnoord.nl/noordelijkepitch
De Noordelijke ondernemersverenigingen en marketingorganisaties bereiden 
een volgende pitchronde voor met het thema ‘anderhalvemeter cultuur’ in 
samenwerking met Noordelijke culturele partijen. Hiervoor zullen op zaterdag 
25 april a.s. advertenties verschijnen in alle dagbladen van NDC mediagroep.



20

Persbericht

Pitchen voor cultuur in ‘nieuwe normaal’ 

Ideeën gezocht om culturele sector impuls te geven in anderhalve-meter-
economie 

De noodzakelijke maatregelen rondom de coronacrisis raakt de culturele 
sector hard. Evenementen zijn verboden tot 1 september en musea blijven 
tot 1 juni dicht. De Noordelijke overkoepelende culturele instellingen, part-
ners en marketingorganisaties doen een beroep op de vindingrijkheid van 
de makers van Friesland, Groningen en Drenthe. Gezamenlijk willen ze de 
culturele sector een impuls geven in het ‘nieuwe normaal’ zodra het weer kan. 

Kunst en cultuur op afstand 
Culturele instellingen zijn naarstig op zoek naar creatieve oplossingen. Mu-
sea zijn bezig met éénrichtingsverkeersroutes waar mensen langs kunnen 
lopen. Of denken aan een online verkoopsysteem dat mensen garandeert 
tijdens een bepaald tijdslot het museum in te kunnen. Voor theaters lijkt 
een nieuwe publieksindeling van de zalen bijna onmogelijk. Oplossingen 
moeten rendabel blijven. Via de pitchwedstrijd willen de initiatiefnemers 
stimuleren dat er meer creatieve en innovatieve oplossingen komen voor 
de cultuursector om binnen de 1,5 meter restrictie, toch weer versneld op 
te kunnen starten zodra dit is toegestaan. Twee weken eerder sloegen de 
Noordelijke marketingorganisaties en partners hun handen ineen om toe-
risme weer opgang te krijgen in de anderhalve-meter-economie. Dit leverde 
230 ideeën op. 

Grote verliezen in culturele sector 
Sjoerd Bootsma, artistiek directeur LF2028: ‘Als je alleen al weet dat Oerol 
rond 3,5 miljoen aan inkomsten mist dit jaar en de Terschellinger economie 
19,5 miljoen, dan kun je beredeneren dat deze crisis een grote klap voor 
de sector en de economie is.’ De sector is een bron van inkomsten voor 
zestienduizend Noorderlingen en draagt bovendien bij aan de leefbaarheid 
van de Noordelijke provincies. Seerp Leistra, bestuurslid Stichting Beringer 
Hazewinkel reageert: ‘Een samenleving zonder kunst en cultuur is als cola 
zonder prik. Na zes weken culturele lockdown snakken we naar mooie 
voorstellingen, concerten, festivals en tentoonstellingen. Maar we gaan 
voorlopig nog een schrale zomer tegemoet. Veel makers worden daar niet 
alleen emotioneel, maar ook financieel enorm door getroffen. Nieuwe ideeën 
zijn daarom hard nodig.’ 
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Open call om mee te doen 
Ideeën worden beoordeeld op originaliteit, haalbaarheid en schaalbaarheid. 
Deze kunnen worden opgestuurd op maximaal één A4’tje uiterlijk maandag 
11 mei voor 08.00 uur naar ideeen@vnoncw-mkbnoord.nl onder vermelding 
van open call cultuur. Het winnende idee wordt gepubliceerd in het Dagblad 
van het Noorden, Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant rond 14-16 mei. 

Initiatiefnemers 
Dit is een initiatief van VNO NCW Noord, MKB Noord, NDC Mediagroep, 
Marketing Drenthe, Merk Fryslân, Marketing Groningen en Stichting Berin-
ger Hazewinkel. In samenwerking met: LF2028, Museumfederatie Fryslân, 
Biblionet Groningen, CGTC, De Verhalen van Groningen, Erfgoedpartners, 
Vrijdag en Stichting Kunst & Cultuur. 
Meer informatie op www.vno-ncwnoord.nl/cultuurpitch

Drive-in bioscoop
Plannen voor grote Drive-in bioscoop op parkeerterrein WTC Expo

Nu door COVID-19 de horeca en het uitgaansleven platliggen, slaan Leeu-
warder ondernemers de handen ineen om een pop-up Drive-in bioscoop 
te realiseren op het parkeerterrein bij WTC Expo. Bezoekers kunnen straks 
vanuit hun auto genieten van films op een groot scherm, terwijl ze worden 
voorzien van een hapje en een drankje door Leeuwarder horecaondernemers.

Drive-in bioscopen waren vooral populair in de jaren ‘50 en ‘60. Het idee 
om het concept in Leeuwarden nieuw leven in te blazen ontstond bij com-
municatiebureau Blauwe Zone. ”We zagen in het buitenland dat bestaande 
drive-in bioscopen door de coronacrisis opbloeiden. Met dit concept kun-
nen we mensen ondanks alle beperkende maatregelen toch een gezellige 
avond uit laten beleven en tegelijk de Leeuwarder horeca ondersteunen”, 
zegt creatief directeur Foppe van der Veen. 
Het plan is om meerdere avonden per week een film te vertonen en mid-
dels een roulatiesysteem meerdere horecaondernemers de catering te laten 
verzorgen. 
Hotze Bouma van drink- en eetlokaal Proefverlof zit in het kernteam van het 
project en vindt het belangrijk om dit concept samen met andere horecagele-
genheden in te vullen. “Dit is een prachtige kans die meerdere ondernemers 
kan helpen om het hoofd boven water te houden de komende periode. Die 
kans deel ik graag.” 
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De aanpassing

Het is voor een ieder enorm wennen. Epidemieën heb-
ben al eeuwen over de aarde gewoed, maar steeds 
beter kreeg de mensheid die onder controle. Toch wordt de hele wereld 
plotseling overrompeld door een akelig virus, dat ons belaagt als een 
rauwe voorjaarsstorm die het ouwe hout uit de bomen jaagt. Vooral 
ouderen en kwetsbaren moeten het ontgelden. Ineens is niets meer 
zeker en alles anders.

Het leek even na de jaarwisseling een ‘ver-van-ons-bed-show’, maar binnen 
de kortste keren bereikte het coronavirus ook Nederland. In allerijl werden 
maatregelen afgekondigd en al rap daarna aangescherpt. Ook als dierenarts-
praktijk moesten we daarin uiteraard mee. Op de praktijksite, op Facebook 
en op de toegangsdeur maakten we onze nieuwe huisregels kenbaar. Op 
de praktijk werken we zoveel mogelijk in vaste, uitsluitend fitte koppels. In 
eerste instantie werden alleen spoedgevallen door ons behandeld. Maar al 
gauw bleek dat arbitrair. Want als je een beginnende oorontsteking niet 
meteen goed de kop indrukt, wordt het al rap een chronisch drama. En 
ook vaccinaties moet je niet te lang uitstellen, want daarmee willen we 
juist epidemische toestanden voorkomen! Bovendien moeten we baasjes 
van dieetvoer en medicatie voorzien om hun dierbare viervoeters gezond 
te houden.

Dus werd er een modus gevonden om niet alleen de meest noodzakelijke 
diergezondheidszorg zoveel mogelijk doorgang te laten vinden met inacht-

Naast Blauwe Zone en Proefverlof zijn ook audiovisueel bedrijf MHB en 
producent Young & Leisure aan boord om de drive-in bioscoop werkelijk-
heid te maken.
Wanneer de eerste film vertoond gaat worden is nog niet bekend. “We 
zijn in gesprek met de gemeente over vergunningen en werken het plan 
nu technisch uit. Zodra er een akkoord is, kunnen we snel schakelen”, zegt 
Wiebe Kootstra van Young & Leisure.
De gemeente Leeuwarden staat positief tegenover het plan, onder voorbe-
houd dat het uitgevoerd kan worden binnen de richtlijnen van het RIVM. Op 
dit moment laten die een dergelijk evenement nog niet toe, maar wanneer 
de maatregelen in de toekomst versoepelen, kan Leeuwarden zich opmaken 
voor een ouderwets gezellige avond uit.
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neming van de voorschriften van het RIVM, maar ook de reguliere bekom-
mernis. Dat viel om de drommel nog niet mee! En ondertussen moesten de 
neuzen binnen de praktijk ook nog eens allemaal dezelfde kant op. Maar 
thans worden de nieuwe regels breed gedragen en vakkundig opgepakt. 
Alleen een gezond baasje mag bij ons binnenkomen, uitsluitend na een 
telefonische afspraak. En als je zelf niet fit bent, moet je iemand anders 
regelen. Eerst de handen ontsmetten en daarna op afstand melden bij de 
balie. Er mag slechts één begeleider per patiënt mee naar binnen. In de 
wachtkamer wordt het dier door de dierenarts of de assistente overgenomen. 
Dat gaat met katten in een mandje het makkelijkst. Een bange hond aan 
de riem maakt die oversteek wat minder graag, alhoewel een brokje daarin 
wonderen kan doen. De begeleider mag op afstand meekijken wat er met 
zijn of haar dier gebeurt. Zo houden we de vocale interactie in stand. Het 
is even wennen, maar het kan prima.

Gelukkig hebben we een grote wachtkamer, waarin we met gemak twee 
wachtenden op ruime afstand van elkaar kunnen plaatsen. Baasjes moeten 
zich daar wel met eigen lectuur of hun mobiel vermaken, omdat we de 
tijdschriften hebben moeten weghalen…

Zelfs kleine ingrepen en operaties kunnen op deze manier goed doorgang 
vinden, zij het dat het halen en brengen vrij strikt op tijd wordt afgesproken. 
We willen niet meer dan één persoon gelijk bij de balie hebben; een volgende 
zal buiten of in de auto moeten wachten.
Wat ik zelf als behoorlijk lastig heb ervaren, is wanneer we een dier moeten 
laten inslapen. Maar ook daarin hebben we steeds een juiste aanpak weten te 
bewerkstelligen, zonder dat we te dicht bij een eigenaar hoeven te verkeren. 
Ik denk dat het daarbij belangrijk is dat we ons moeten realiseren dat zelfs 
onder deze lastige omstandigheden er uiteindelijk nog waardig afscheid van 
jouw trouwe viervoeter kan worden genomen. Want het is toch schrijnend 
om te vernemen hoe dat op dit moment op heel veel plaatsen juist niet kan 
waar mensen hun dierbare familielid hebben verloren?

Ik vrees dat we nog een behoorlijke periode aan de beperkende maatregelen 
vast zitten. Dat is behelpen en lastig, maar uiterst noodzakelijk om het virus 
de baas te worden. Kijk op onze site (www.dierenartsgou.nl) of op Facebook 
voor een update van de laatste aanpassingen. En weet dat wij er altijd alles 
aan zullen doen om jouw dier gezond te houden of beter te maken!

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
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Moppentrommel

Het heeft 2 ogen en 100 tanden.
Een krokodil.
 
Het heeft 100 ogen en 2 tanden.
Een bus vol bejaarden.

 
Het is groen en houd van chocolade?

Kermit de Snicker.

 
Tijdens de aardrijkskundeles vraagt de juf waar er nog mensen-
eters zijn. Keesje staat op en zegt: “Aan de Belgische kust, juffrouw”. 
De juf is verbijsterd en vraagt hoe Keesje daar bij komt. “Het staat in ons 
aardrijkskundeboek, juffrouw”, zegt Keesje. “Er staat dat de bewoners daar 
leven van de toeristen!”

Jantje steekt zijn vinger omhoog. De meester 
vraagt: “Wat is er?” “Ik moet naar de wc, mees-
ter”, zegt Jantje. “Wacht maar even”, antwoordt 
de meester. “Jullie krijgen een vraag: waar ligt de 
grootste oceaan? Jantje, weet jij het antwoord?” 
“Ja”, zegt Jantje, “onder mijn stoel”.

Er staat een politieman op een druk kruispunt. 
Komt er een man aanlopen die vraagt: “Wat is 
de kortste weg naar het ziekenhuis?” Antwoordt 
de politieman: “Gewoon blijven staan, meneer”.

Ik ben op een whisky dieet. Ik ben al drie dagen kwijt.

Een man gaat naar de dierenarts met zijn goudvis. 
“Volgens mij heeft hij epilepsie”, zegt hij tegen 
de arts. De dierenarts kijkt naar de vis en zegt:
“Hij ziet er toch redelijk kalm uit meneer…”
“Nou, wacht maar tot ik hem uit de kom haal!” 

Hidde & Noor
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Drone legt hoopvolle boodschappen Friezen vast

Een drone en helikopter vlogen de afgelopen twee weken over Fryslân, om 
tijdens de coronatijd hoopvolle boodschappen van en door Friezen vast te 
leggen. 
Met ‘Fryslân fan Boppen’ kregen mensen in de provincie de kans om de 
mienskip een hart onder de riem te steken. Fryslân fan Boppen werd moge-
lijk gemaakt door de Friese gemeenten, in samenwerking met de provincie, 
Leeuwarden-Fryslân 2028, Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant. 
 
Van 15 t/m 28 april werd, op werkdagen, afwisselend met een drone en 
helikopter, in tien etappes de provincie gefilmd. “Dit is voor iedereen een 
bijzondere en lastige tijd, maar mensen houden zich hier in het algemeen 
heel goed aan de afspraken om verdere verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan”, zegt Lieuwe Krol van LF2028, dat de actie regisseert. “Daarom 
willen de Friese burgemeesters iets terugdoen.” 
 
Op 15 april was de aftrap met de Bevrijdingsroute, die begon bij Appelscha 
en eindigde in Leeuwarden. Op die datum werd Fryslân 75 jaar bevrijd. Een 
dag later werd gevlogen over de route van de Slachtemarathon. In de tweede 
week volgden o.a. de Elfstedenroute (in etappes) en de Waddeneilanden. De 
routes en de plaatsen die de eerste week werden aangedaan, zijn te vinden 
op de websites van de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân, die voor dit 
project samenwerkten. 
 
Artistieke interventie 
Elke dag vond er ook een artistieke interventie plaats. Deze projecten wer-
den gecoördineerd door Marten Winters, artistiek leider van onder meer de 
Slachtemarathon en de 8ste dag.
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Tresoar Treast Telefyzje

Veel mensen komen de deur nauwelijks meer uit tijdens deze ongewone 
tijden. Met ‘Tresoar Treast Telefyzje’ biedt het Fries historisch en letterkun-
dig centrum een stukje troost, door Fryslân weer een beetje dichter bij de 
mensen te brengen.

Elke week op maandag- en vrijdagavond om 20.00 uur plaatst Tresoar op 
tresoar.frl, Facebook en Instagram een video. In deze video’s krijgt de kijker 
onder andere informatie over onderwerpen zoals Friese literatuur en kunst, 
bijzondere archiefstukken en wordt de kijker virtueel rondgeleid door Tre-
soar, Obe (het podium voor literatuur, kunst en taal) en langs de lopende 
tentoonstellingen.

Maar dat niet alleen: Tresoar vraagt het publiek wat zij wil zien of weten. 
Dus heb je een prangende vraag, is er een bepaald onderwerp waarover je 
meer wilt weten of wil je graag zien hoe het depot van Tresoar eruitziet? 
Laat het weten via info@tresoar.nl of via de socialmediapagina’s van Tresoar 
en wie weet zie je jouw vraag terug in Tresoar Treast Telefyzje!

Foto: Nationaal Archief, fotocollectie Elsevier, Twee miljoenste t.v.-kijker, 1965
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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. De boten in Wirdum gaan weer uit varen met dit mooie weer. 
Leuk om namen te spotten!

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

De foto uit de Tuorkefretter van april is gemaakt 
op de Swichumerdyk, tegenover De Golle.
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Spreekwoordenraadsel

In het spreekwoordenraadsel dat vorige maand in de Tuorkefretter stond 
afgebeeld, waren de volgende spreekwoorden verborgen. Heeft u nog 
andere gevonden?

Achter de wolken schijnt de zon
Een zwaluw maakt nog geen zomer
Na regen komt zonneschijn
Hoge bomen vangen veel wind
Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht

Zoeken naar een speld in een hooiberg
Met de kippen op stok gaan
Op handen gedragen worden
De bloemetjes buiten zetten
Loop naar de pomp

De kat uit de boom kijken
Zoals de wind waait, waait mijn jasje
Over de brug komen
Een kat in de zak kopen
Achter het net vissen

In troebel water is het goed vissen
De appel valt niet ver van de boom
De koe bij de horens vatten
De zon in het water zien schijnen
Water bij de wijn doen

Het hoofd boven water houden
Als een paal boven water
Blaffen honden bijten niet
Lachen als een boer met kiespijn
Het varkentje wassen

Op de bok zitten
Boter bij de vis
Het paard in de bek kijken
Het paard achter de wagen spannen
Over het paard tillen

De knoop doorhakken
Het heft in handen nemen
Op alle slakken zout leggen
Door de knieën gaan

Hendrik Hiemstra
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De Wirdumerbaai is klaar voor de zomer!

Met een nieuwe zandlaag 
van 4 kuub ligt de Wirdu-
merbaai er weer fraai bij. 
Met de hoge waterstand in 
de winter was een flinke laag 
weggespoeld, dus aanvul-
len was wel nodig. Jaarlijks 
plegen we als Plonzgroep 
Wirdum onderhoud aan de 
baai. Daarvoor hebben we 
met dank aan eerdere bij-
dragen van Dorpsbelang en 
ondernemersvereniging de 
Schakel gelukkig voldoende 
budget.

Jong en oud kan zich nu weer 
naar hartenlust vermaken 
langs en in het water. Wel 
zo prettig nu we deze zomer 
waarschijnlijk meer thuis zul-
len zijn dan anders.

Ralph Ferwerda
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Beschermende kleding

Vanochtend heb ik boodschappen gedaan. Mondkapje en handschoenen 
waren genoeg, werd er gezegd.
Kom ik in de winkel, hebben de andere klanten wél een trui en een broek 
aan!!

Eerlijk alles delen

Een bejaard stel komt de McDonalds binnen en de oude man besteld: één 
hamburger met frietjes en een drankje.
Heel zorgvuldig snijdt hij de hamburger precies doormidden en legt een 
helft voor zijn vrouw.
Vervolgens verdeelt hij de frietjes in twee gelijke hoopjes en legt een hoopje 
voor zijn vrouw neer.
Hij neemt een slokje van het drankje, zijn vrouw neemt een slokje van het 
drankje, en vervolgens wordt het glas precies tussen hen in gezet. Terwijl 
hij zijn stukje hamburger opeet, worden zij gadegeslagen door de mensen 
aan de andere tafeltjes die tegen elkaar zitten te fluisteren.
Klaarblijkelijk denken zij: ”Dat arme oude stel kan zich slechts één maaltijd 
voor hen beiden permitteren.”
Toen de man aan zijn frietjes begon, kwam er een jongeman naar hun tafel-
tje en bood beleefd aan om nog een maaltijd voor het oude stel te kopen. 
De oude man antwoordde dat alles oké was en dat zij gewend waren alles 
te delen.
Mensen die dicht bij hun tafeltje zaten, viel het op dat het kleine oude da-
metje nog geen hap genomen had. Ze zat naar haar man te kijken, en dat 
beiden af en toe om de beurt een slokje van het drankje namen
Weer kwam de jongeman naar hun tafeltje en smeekte bijna om nog een 
maaltijd voor hen te kopen. Nu zei het oude dametje: ”Nee dank u, we zijn 
er aan gewend om alles te delen.”
Toen de oude man gereed was en zijn mond afveegde met het servetje, 
kwam de jongeman weer naar de oude dame, die nog geen hap gegeten 
had en vroeg: ”Waarop zit u dan te wachten?”
Zij antwoordde: “Zijn tanden!”



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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Corona raakt Cultuur;
ook Toanielferiening Nut en Nocht Wurdum

Natuurlijk is de gezondheid van ons allemaal het allerbelangrijkst in deze 
tijd. De coronacrisis raakt ons op verschillende manieren in onze Mienskip. 
Onze toneelvereniging heeft halverwege maart dit jaar moeten besluiten de 
voorstellingen van april op te schorten naar het winterseizoen 2020/2021. 
Ook de geplande Paasactie van dit jaar ging helaas niet door. Maar we 
komen terug!

Zeker voor de grote enthousiaste ploeg spelers en zangers (!) welke al 
maanden aan een prachtig spektakel “Jou my wjukken” bezig waren, was 
het een teleurstelling tijdelijk te moeten stoppen.
Dit prachtige proces richting mooie voorstellingen gaan we eind 2020 weer 
op pakken met dezelfde fantastische ploeg! 

Als bestuur zijn we nog op zoek naar ondersteuning van al onze culturele 
uitspattingen die we als 100-jarige nog in petto hebben. Wil je eens een 
taak(je) op je nemen? Heel graag. Alles wat je bij toneel en cultuur kunt 
voorstellen en je misschien de afgelopen jaren hebt kunnen herkennen bij 
onze voorstellingen vraagt om vrijwilligers: decor, bestuurswerk, promotie, 
website, teksten, toneelstukken zoeken, toneelspelen, regisseren, 
organiseren en handjes; Vele handjes maken licht en leuk werk; meld je 
aan via 06-28249198, appje mag ook. Eenmalig een hulp-bijdrage leveren 
kan ook.

In de komende periode gaan we ook weer met jeugdtoneel aan de slag 
en komen in een volgende Tuorkefretter met een oproep. Let op! Tot dan!

Eelke van der Meer
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Zoeken om een hoek

Ik heb al eerder woordzoekers gemaakt en deze in de Tuorkefretter afge-
drukt, maar ik had nog nooit een woordzoeker van dit type gemaakt.
Succes bij het puzzelen.

Hendrik

In deze woordzoekervariant maken alle te vinden woorden in het diagram 
één knik. Om u op gang te helpen is er al één woord weggegeven. De 
woorden kunnen elkaar kruizen, waarbij sommige letters meer dan één 
keer gebruikt worden. 
De overgebleven letters vormen van boven naar onderen gelezen de op-
lossing. 

BEADEMINGSAPPARATUUR HANDENWASSEN NOODMAATREGEL
BESCHERMINGSMIDDELEN HORECA OPENBAARVERVOER
BESMETTINGEN INDAMMEN OVERDRAGEN
CORONAPATIENT JEUGD PANDOMIE
DEBAT KAPSALONS STAATSSTEUN
ECONOMISCHECRISIS KOORTS TESTEN
GEENHANDENSCHUDDEN KORTADEMIGHEID THUISWERKEN
GEZIN LONGONTSTEKING ZIEKENHUISOPNAME
GEZONDHEIDSPROBLEMEN MEIVAKANTIE 
GRIEP MONDKAPJES 

Tip voor de maand mei van de Voedselbank

Ook deze maand staat de mand van de voedselbank gehele maand in de 
Superrr van ons dorp

Koffie - thee - suiker – etc.

De Voedselbank rekent deze maand ook op u in deze moeilijke periode 
door het coronavirus om voor de gezinnen die het moeilijk hebben een 
goed gevulde tas te kunnen vullen!
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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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Hulpvraag vanuit Peru

Willem & Erna Vedder werken bijna 5 jaar als zendingswerkers van Jeugd 
met een Opdracht in de sloppenwijken van Lima, Peru. Ze vertellen:

Wij zijn dankbaar voor alles wat we mogen doen en vertrouwen op God die 
ons helpt ook in deze moeilijke omstandigheden wat betreft het coronavirus.

Ook Peru zit in een lockdown. Dit betekent dat we alleen de deur uit mo-
gen om boodschappen te doen. Het meest moeilijke op dit moment zijn de 
families die leven van dag tot dag en niet meer kunnen werken om eten te 
kunnen kopen. Ze hebben geen reserves. Ook zijn er bijna 1 miljoen vluch-
telingen uit Venezuela die het erg moeilijk hebben. Wij, als kerk met het 
project Brazos Abiertos, helpen vele gezinnen met voedselpakketten om te 
kunnen overleven.

Maar dat kunnen wij niet alleen, daar hebben we jullie hulp bij nodig. 
Wij maken voedselpakketten van 25 euro om uit te delen aan de families 
waarmee ze een week kunnen overleven. Help je mee? Je bijdrage kun je 
overmaken op IBAN-nummer: NL93 RABO 0348 6148 29 ten name van Rafaël 
Amersfoort onder vermelding van: Voedselhulp Peru. Je bijdrage aftrekbaar 
voor de belasting.
Alvast hartelijke dank. Veel liefs uit Lima, Peru. 
Zie ook: www.weloveperu.nl 

Willem & Erna Vedder-Turkstra

Erna is een dochter van 
Simon en Gina Turkstra, 
Pastorijsingel 14, Wirdum



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

Wat zijn we weer blij dat er weer gesport mag worden!
Dit geldt alleen nog voor de kinderen, helaas nog niet voor volwassenen.
Ook moet dit buiten gebeuren. Dus alles komt er wel een beetje anders uit 
te zien.
Maar ook wij als KDO gaan de jeugd sporten weer opstarten vanaf maandag 
11 mei.

Op maandag avond:
18.00-18.45 uur Streetdance voor kinderen van 8-12 jaar
18-45-19.00 uur Streetdance voor kinderen van 12-15 jaar

Op dinsdag middag:
14.15-15.00 uur Peutergym
15.00-16.00 uur gym voor kinderen van groep 1 – groep 4
16.00-17.00 uur gym voor kinderen van groep 5 – groep 8

Helaas is de locatie nog niet bekend tijdens dit schrijven. Maar houd onze 
website in de gaten: Kdowirdum.nl

N.a.v. van de persconferentie van 21 april jl., gaan we streetdance en gymnas-
tiek weer aanbieden aan al onze leden. Maar ook aan ander belangstellenden.
Dus wil je meedoen? Kijk dan even goed welke tijd voor jou van toepassing 
is, en kom meedoen!

Houd er wel rekening mee dat de kinderen in gepaste kleding op de trai-
ning verschijnen! Er zal geen toegang zijn tot kleedruimtes. Ook zal er geen 
toegang zijn tot sanitaire voorzieningen.
Ook willen we jullie vragen, waar kan, de kinderen zoveel mogelijk alleen 
naar de sporten te laten komen.

Wij en onze trainers hebben er weer zin in!
 
KDO-bestuur
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De routes (onder voorbehoud)

De heenweg (160 km) voert via Boerakker (B), Wirdum Gn (C), Termunterzijl 
(D), veerpont Ditzum (E) naar Wirdum Dtsl (F)

De terugweg (135 km) voert via Emden (B, veerpont), Delfzijl (A), Steendam 
(B), Leekstermeer (C), Eastermar (D) naar Wirdum Friesland (E)
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W3 Fietsklassieker 2020

Het plannen van fietstochten moeten we dit jaar met de nodige onzekerheid 
omkleden. We houden dus een flinke slag om de arm, maar wat zou het 
mooi zijn als na een lange periode de eenzame fietsers in september weer 
in kleine groepjes door het Friese en Groningse land mogen toeren. Als de 
Tour de France eind augustus door kan gaan, dan dichten we ook goede 
kansen toe aan de zevende editie van de W3fietsklassieker. We willen onze 
tweedaagse fietstocht dit jaar op 18 en 19 september gaan organiseren. 

Voor nu gaan we uit van het positieve en willen we de fietsliefhebbers in 
elk geval het broodnodige perspectief bieden. We willen dan ook oude en 
nieuwe deelnemers uitnodigen met ons mee op reis te gaan. Iedereen is 
welkom! Deelnemers moeten over een goede fietsuitrusting en een redelijke 
tot goede conditie beschikken. We maken er vooral een gezellige tocht van 
en zeker geen racetocht met hoge snelheden. Belangstelling om (weer) mee 
te doen dit jaar?

We hebben inmiddels heel wat ervaring met de route opgedaan. In de editie 
van 2020 gaan we veel moois uit vorige jaren combineren in een prachtige 
tocht die voert door het Friese, Groningse en Duitse landschap. De klassieker 
start vrijdagochtend 18 september vanuit ons eigen Wirdum. We zullen in 
verschillende groepen gaan vertrekken die een fietstempo aanhouden dat 
goed bij de deelnemers past. We gaan op de eerste dag op bezoek bij onze 
“dorpsgenoten” in Groningen waar we zoals elk jaar getrakteerd worden 
op een heerlijke lunch. We vermijden de lange veerdienst van Delfzijl naar 
Emden en vervolgen de route door de polders richting het Duitse haven-
plaatsje Ditzum. Daar wacht ons een korte oversteek met de fietspont naar 
Petkum. We eindigen in het Duitse Wirdum waar we in het lokale Gasthof 
dineren, ons vermaken met een avondprogramma en overnachten. 

De tweede dag start met een uitgebreid ontbijtbuffet in het hotel om vol-
doende energie de tanken voor de terugweg. Door de overtocht per boot 
van Emden naar Delfzijl is de route terug een stukje korter dan heen. De 
terugreis voert vanaf Delfzijl over mooie en rustige wegen door Groningen, 
Drenthe en Friesland. We pauzeren voor de lunch bij het Leekstermeer en 
sluiten de tocht zaterdag 19 september rond 18 uur feestelijk af in dorpshuis 
De Golle in ons eigen Wirdum.

De bedoeling is om er een gezellige toertocht voor de sportieve recreant van 
te maken. Normaal gesproken begint dat al met de voorbereiding in de vorm 
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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 een aantal trainingsritjes vanaf half augustus. Ook hier moeten we een 
slag om de arm houden, want we zijn afhankelijk van de richtlijnen van het 
RIVM en de besluiten van de politiek. Uiteraard staat ieders veiligheid voorop.

Je kan je aanmelden en informatie inwinnen via de website: http://www.
w3fietsklassieker.nl. Opgeven kan gerust; als we de tocht moeten annuleren 
zijn daar geen kosten aan verbonden. 

Ditmer Lesterhuis en Ralph Ferwerda

Collecte Longfonds

Beste inwoners van Wirdum en Swichum,

Jullie zijn gewend om in mei aan de collecte van het Longfonds te geven. 
En de jaarlijkse opbrengst is altijd geweldig!

Door de maatregelen rondom corona en de afspraken die het Longfonds 
daarover gemaakt heeft, is het voor de collectanten niet mogelijk langs te 
komen. Heel jammer, omdat het Longfonds juist nu uw bijdrage wel nodig 
heeft om iedereen te steunen bij het herstellen na de corona-infectie. 
Het longfonds geeft informatie over alles wat te maken op gebied van onze 
longen. Zie www.longfonds.nl

Uiteraard kan iedereen een bijdrage storten voor het Longfonds op nummer:
NL50 ABNA 0575255250
Volgend jaar komen we zeker weer langs, tot dan.

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

Agenda van 15 mei tot 1 juli

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


