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Fan ‘e toer besjoen

Alles online

“Neem je laptop vanaf nu iedere dag mee naar huis”. Een 
duidelijke boodschap van mijn leidinggevende. Het is begin 
maart, nog ruim voor de eerste persconferentie. Het scenario 
van op een dag plotseling niet meer naar kantoor kunnen, 
lijkt dan nog onwaarschijnlijk, maar blijkt al gauw de nieuwe 
realiteit te zijn. En dus klap ik nu al dagen, weken, maanden 

iedere ochtend (welke dag is het vandaag?!) thuis mijn laptop open om te 
gaan werken. 
Onze eettafel wordt een stamtafel voor werk en school. Er zijn videomeetings 
met collega’s, juffen en klasgenoten, er worden online trainingen gegeven, 
webinars gevolgd, huiswerk en werkstukken gemaakt, gebeld met klanten en 
collega’s… in compleet willekeurige volgorde en soms precies tegelijk (help!). 

Voor sociale activiteiten ben ik ook regelmatig online: Zoomen met familie, 
yogalessen, een workshop keramiek en een live stadswandeling door Leeu-
warden. Het blijkt allemaal prima te kunnen. Ik ben echt heel blij dat ik al 
die tijd gewoon door kon werken, dat ik flexibel genoeg bleek te zijn om 
me aan deze situatie aan te passen en bovenal gezond ben. Maar hoe fijn 
is het dat er steeds meer offline kan en mag!

Ook deze laatste Tuorkefretter voor de zomer hebben we als redactie op 
afstand gemaakt, maar hopelijk kunnen we in september weer bij elkaar 
zitten voor de redactievergaderingen. We kunnen trouwens wel wat ver-
sterking gebruiken van een of twee nieuwe redactieleden. Lijkt je dat wel 
wat, schiet dan een van de redactieleden aan of stuur een berichtje naar 
tuorkepost@hotmail.com 

De leerlingen van groep 8 hebben inmiddels hun schoolkeuze gemaakt en 
kunnen de laatste weken van het schooljaar gelukkig weer naar school om 
hun basisschoolperiode af te sluiten. Wat ze daarna gaan doen, lees je in 
deze Tuorkefretter. Heel veel plezier op jullie nieuwe school en bedankt voor 
het bezorgen van de Tuorkefretter. 
Onze groep 8-er werkt ondertussen met zijn klas aan een eindfilm als al-
ternatief voor de traditionele eindmusical in De Golle. Met elkaar scènes 
opnemen en monteren tot een mooie herinnering. Best handig die online-
vaardigheden.
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Fijne (offline) zomer gewenst!

Alwien de Boer

Fakânsje hâlde; meie jo no wol as 
net nei it bûtenlân?
Ik foar my wit it wol. It wurd wer 
deselde bestimming as altiten: 
tûnesia!
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Mededelingen Dorpsbelang

Welkom 
Dorpsbelang hoopt vanaf september weer een inloopspreekuur te kunnen 
houden. De eerstvolgende vergadering is gepland op maandag 7 september. 
Inloopspreekuur van 19.30 uur tot 20.00 uur. In de tussentijd zijn we via de 
mail of schriftelijk te bereiken. 

Algemene ledenvergadering
Door de corona heeft de ALV geen doorgang gevonden. De statuten geven 
geen uitsluitsel hoe in deze bijzondere situatie te handelen. Toch zijn er een 
aantal zaken die we willen regelen en die we via deze Tuorkefretter aan jul-
lie willen voorleggen.

Bestuursleden:
Johan Kruiger, voorzitter, en Hans Scheffer, penningmeester, hebben aan-
gegeven af te treden. We willen hen heel erg bedanken voor alle inzet en 
zullen hen op een later moment nog in het zonnetje zetten. 

Ondertussen heeft Sjors Hempenius aangegeven toe te willen treden tot 
het bestuur. Hier zijn we heel erg blij mee. Voor de geplande ALV is de kas-
commissie op bezoek geweest bij onze penningmeester en hebben deze 
goedgekeurd. Johan van Leeuwen kan op deze manier al wel het penning-
meesterschap op zich nemen. In de komende periode zal het bestuur zich 
buigen over de verdere taakverdeling.

Dorpenvisie:
Op 5 januari 2019 is er tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de eerste bijdrage 
gevraagd voor de nieuwe dorpenvisie. Op 3 april 2019 is er samen met 
Doarpswurk na de ALV een grote bijeenkomst gehouden. Op de volgende 
vijf thema’s zijn nieuwe ideeën ingebracht en is hierover in gesprek gegaan. 

- Voorzieningen en ondernemen
- Wonen en leven
- Natuur en Milieu
- Verkeer en veiligheid
- Cultuur en sport
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Op 6 oktober 2019 heeft Dorpsbelang de eerste versie van feedback 
voorzien waarna in november en december 2019 de conceptversie is 
bekeken door de verschillende verenigingen, scholen, kerk en inwoners 
die hadden aangegeven mee te willen lezen.

Al deze feedback is mee-
genomen in de definitie-
ve versie van de nieuwe 
dorpenvisie. Graag hadden 
we deze met trots op onze 
ALV willen presenteren en 
ook aan willen bieden aan 
onze dorp-wethouder Friso 
Douwstra. Echter ook hier 
heeft corona roet in het 
eten gegooid. Daarom staat 
de dorpenvisie nu op onze 
website. Mocht u toch een 
dorpenvisie op papier wil-
len lezen, dan zijn hier een 
beperkt aantal exemplaren 
voor beschikbaar. Deze kunt 
u in de week van 22 tot 28 
juni ophalen bij de secretaris, 
George Emersonstrjitte 20.
Mocht u op- of aanmer-
kingen hebben dan zijn we 
altijd via de mail bereikbaar: 

db.wurdum.swichum@gmail.com.

Tennisbaan:
Er is eindelijk beweging. De gemeente heeft een plan gemaakt dat intern 
is goedgekeurd. 
De eerste tekenen van werkzaamheden door WMR zijn al gezien. Het plan 
is om de werkzaamheden voor de zomervakantie af te ronden. Het terrein 
wordt geëgaliseerd en opgehoogd. Alle struiken, bomen en planten die 
opgekomen zijn, worden geknipt of weggehaald en daarna wordt het inge-
zaaid met een bloem- en kruidenrijk mengsel. In de loop van de afgelopen 
maanden zijn bij Dorpsbelang verschillende voorstellen (burgerinitiatieven) 
binnengekomen met betrekking tot de voormalige tennisbaan. De gemeente 
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heeft bij Dorpsbelang aangegeven daar dit jaar niet meer op te zullen ingaan. 
Het terrein moet er eerst weer ‘netjes’ bijliggen. Het heeft lang geduurd, 
maar Dorpsbelang is blij dat de entree van het dorp weer een waardiger 
aanzien krijgt.

Bij nieuwe informatie zullen we u op de website in het nieuwsitem “herin-
richting voormalig tennisterrein” op de hoogte houden. 

Informatiescherm:
Zoals jullie al in vele voorgaande Tuorkefretters hebben kunnen lezen, zijn 
we al een tijdje bezig om een nieuw informatiebord voor het dorp te reali-
seren. Op dit moment zijn we samen met De Golle, De Schakel, Protestantse 
gemeente Wirdum e.o. en de Superrr bezig om te kijken of we een tv-scherm 
in de Superrr kunnen plaatsen waar we het nieuws voor het dorp kunnen 
presenteren.

Waterrecreatie:
De afgelopen maanden hebben we met ons allen kunnen genieten van het 
mooie weer. Jong en oud ligt in de zon of stapt met of zonder bootje het 
water in. We genieten allemaal op onze eigen manier van het mooie weer 
en van ons mooie dorp.
Dit maakt ook dat we soms een kleine ruimte moeten delen met veel mensen. 
Dat kunnen we door rekening te houden met elkaar. Ook boten en zwem-
mers delen het water. Hierbij ontstaan soms gevaarlijke situaties doordat 
boten te dicht bij de zwemmers komen.
Recent heeft er daarom ook tijdelijk een lijn in het water gelegen rondom 
de zwemmers. Echter geeft dit de illusie dat het een plek is om te zwemmen 
waar ondiep water is en er controle is op het zwemwater. Dit is niet het 
geval. Bij het realiseren van deze plek aan het water zijn hierover duidelijke 
afspraken gemaakt met de gemeente. 

Als we allemaal elkaar de ruimte gunnen, kunnen we ook allemaal blijven 
genieten van deze mooie plek in Wirdum. 

Namens Dorpsbelang, 
Leoni Lesterhuis-Bouma 



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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Afscheidnemen in tijden van corona 

Veel van wat we gewend zijn, kan niet meer. Ineens moeten we op een 
andere manier afscheid nemen, de teleurstelling is groot, de onzekerheid 
nog groter. Niet iedereen die je erbij wilt hebben kan erbij zijn. Je mag geen 
hand geven om te condoleren of een arm om iemand heenslaan en een 
knuffel is al helemaal uit den boze. 

Wat kan er nog wel? Langzaamaan vinden we ons weg hierin en worden 
we creatiever in het persoonlijk maken van het afscheid.

Mijn manier van werken is veranderd, bij elke melding van overlijden maak 
ik de afweging, ga ik wel of niet naar deze familie toe voor het regelge-
sprek. Als nabestaanden niet in thuisisolatie of quarantaine zijn, zelf geen 
klachten hebben en er voldoende ruimte in huis is tussen de aanwezige 
personen, ga ik naar de mensen toe. Wanneer nabestaanden wel verkoud-
heidsklachten hebben dan bespreken we de uitvaart telefonisch of werk ik 
via beeldbellen. Dit laatste doe ik uiteraard ook wanneer men dit zelf graag 
wil in verband met angst voor besmetting. 

Ik denk veel na over dingen die nog wel kunnen bij een afscheid in tijden 
van corona, want we moeten ons neerleggen bij de situatie zoals hij nu is, 
‘it is sa‘t it is’.
Een mooi afscheidsritueel is nu belangrijker dan ooit. Het moet kloppen, je 
weet niet wanneer je weer met al je geliefden, vrienden, kennissen en fami-
lie samen kan zijn om afscheid te nemen en herinneringen te delen. Men is 
verdrietig om het verlies maar ook om de situatie. Deze omstandigheden 
zijn niet zoals je het hebt bedacht of wil. Daarom is het belangrijk om goed 
af te sluiten, om goed afscheid te nemen.

Voor sommige gewoontes komen prachtige alternatieven in de plaats, zo-
als een hand op je hart in plaats van de hand geven. Het is anders, onwen-
nig, ongemakkelijk maar zeker een mooi gebaar.

Bij een uitvaart mogen op dit moment maximaal 30 personen aanwezig 
zijn, per 1 juli (onder voorbehoud) zijn uitvaarten voor maximaal 100 per-
sonen weer toegestaan. Een aanzienlijke verhoging, maar tot die tijd zoe-
ken we naar manieren om toch te verbinden en samen afscheid te nemen. 
Dat kan op veel manieren, zoals de afscheidsdienst via livestream uit te 
zenden, zo kan de bijeenkomst live worden gevolgd op internet. De meeste 
uitvaartlocaties beschikken over faciliteiten voor livestreaming, ook als dit 
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Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis 
in 3 stappen.

Start op Rabobank.nl/
duurzaamwonen
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in een gebouw of kerk niet aanwezig is, dan is het wél mogelijk en regel 
ik dat.

Een ander mooie mogelijkheid is een erehaag van gasten die niet bij de 
afscheidsdienst of plechtigheid mogen zijn; de erehaag kan gevormd wor-
den bij vertrek vanaf huis of bij aankomst op de afscheidslocatie. Men kan 
een rij vormen waarbij iedereen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar 
houdt en zo een erehaag maken door een straat of meerdere straten waar-
bij de kerkklokken ook nog geluid kunnen worden. Dorpsgenoten en vele 
anderen kunnen op deze manier een laatste groet brengen. Of erehagen 
kunnen gevormd worden door bijvoorbeeld teamgenoten van een voetbal-
club of collega’s. Het zijn allemaal rituelen die enorm veel indruk maken op 
de nabestaanden en troostend zijn. Het is ontroerend, bijzonder en heel 
indrukwekkend.

De regels en het regelen van een uitvaart zijn in deze coronatijd anders 
dan anders, maar mijn inzet zeker niet. Natuurlijk blijf ik nog steeds dag en 
nacht bereikbaar voor nabestaanden en zullen we er álles aan doen om zo 
goed en persoonlijk mogelijk afscheid te kunnen nemen. 

Anna Bijlsma
tel. 06 – 10 33 03 37
Uitvaartbegeleider o.a. bij Uitvaartvereniging ‘Gedenkt te sterven’ Wirdum 
– Swichum - Wytgaard

Verhuisbericht

Van Jacob Algerasingel 2 ben ik verhuisd naar:

Leppehiem, appartement 6
Leppedyk 37
8491 GJ Akkrum

Ik bedank hierbij voor alle lidmaatschappen.

Roos Kuipers



14

Schoolverlaters van de Arke
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Schoolverlaters van de Uniaskoalle

Ik ben Thirza Elzinga. Ik ga naar de middelbare school @forum. Ik heb er 
heel veel zin in om naar @forum te gaan. Ik vond super leuk dit jaar Kamp! 
Wat ik dit jaar super stom vond is Corona want anders konden we veel 
meer. En nu mag heel veel niet. Het meeste aan de basisschool ga ik missen 
is alle lieve juffen.

Ik ben Wessel Lettinga ik ga naar Piter Jelles Ynsicht.
Ik heb er veel zin in. De basisschool ga ik niet echt missen alleen mijn vrien-
den ga ik wel missen.

Ik ben Finne Reidinga, ik ben 11 jaar en ik kom uit Wirdum.
Ik ga na de zomervakantie naar de De Dyk, ik heb daar veel zin in.
Ik ga de basisschool ook missen, ik vond het leukst op de Uniaskoalle de 
eindmusicals, ik ga de spellen het meest missen.

Naam: Sven de Groot. Ik ben 12 jaar.
Ik ga naar de school Esdoorn. Wat ik het meeste mis is spelletjes, vrienden, 
De juf, schoolkamp.
Het leukste wat ik op de school vond is het spelletje ‘planeet Minoes’ en 
ook schoolkamp.
Wat later mijn beroep wordt, dat weet ik nog niet.

Hoi ik ben Matthijs Smit en ik ben 11 jaar en ik ga naar de school Esdoorn 
toe. Wat ik ga missen van de Uniaskoalle is de leuke lessen en pauzes. Wat ik 
altijd leuk vond zijn de spelletjes en het schoolkamp. Wat ik later wil worden 
is profvoetballer of kok. 

Hoi ik ben Tjisse Yntema ik ben 12 jaar en ik woon in Wergea.
Ik ga naar Impulse. Wat ik het meest ga missen aan de basisschool is het 
praten met de juffen. Het leukst aan het afgelopen jaar is kamp, alleen het 
jammere daar van is dat heel veel fietsen kapot gingen. Het gene wat ik het 
stomst ga vinden aan het voortgezet is dat ik een heel eind moet fietsen

Erik Wassenaar. Ik ben 11 jaar oud en wordt 18 november jarig.
Ik ga naar het Ynsicht. Ik heb er heel veel zin in om naar het ynsicht te gaan 
en ik weet nog niet wat ik later wil worden.
Ik ga heel veel missen op basisschool bijvoorbeeld schoolkamp.

Ik ben Jesse Vrieswijk. Ik ga naar Comenius Marienburg en daar heb ik veel 
zin in. De basisschool is veel anders en de middelbare lijkt mij veel leuker dus 
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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

Wens, draag, baar &  meerWens, draag, baar &  meer

verloskundigenpraktijk

verloskunde, echoscopie, anticonceptie & meer

Like en volg ons op 

Woon je in Wurdum en ben je op zoek 
naar fijne & professionele verloskundige, 
gericht op vrouwenzorg? 
Wij van it Bertehûs maken graag
kennis met jou! 
Wees welkom in onze dorpspraktijk.  

wij zijn al t ijd dicht bij!

it Bertehûs maakt graag 
kennis met jou!

2 spreekuurlocaties 
Akkrum - Wergea

                                    Leppedyk 37  -  Leeuwarderweg 61
Tel. 06-20966691
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Winnaar cultuurpitchwedstrijd   

Winnende idee biedt kansen voor zowel theater als horeca in anderhalve-
meter-economie  
   
Theater DNK (De Nieuwe Kolk) in Assen is met het idee Smaakvol Theater de 
winnaar van de cultuurpitchwedstrijd, die de Noordelijke overkoepelende 
culturele instellingen, partners en marketingorganisaties op 25 april uitschre-
ven. De organisaties deden een oproep op de vindingrijkheid van de makers 
van Friesland, Groningen en Drenthe om de culturele sector een impuls 
geven in het ‘nieuwe normaal’. Samen met relevante partijen wordt het 
idee uitgewerkt zodat het daadwerkelijk kan worden uitgevoerd in steden 
en dorpen in (Noord) Nederland.    
  
Beste idee   
Er zijn maar liefst 127 inzendingen binnengekomen op de open call. De 
pre-jury selecteerde tien ideeën waaruit de jury Smaakvol Theater unaniem 
koos als beste idee.
Smaakvol Theater is een concept waarbij theater en horeca de handen ineen-
slaan. Theaters programmeren een soloartiest (of duo/trio) voor hun theater. 
Parallel aan de voorstelling serveren meerdere restaurants een menu voor 
aanvang en tijdens de voorstelling. Vanuit het theater ziet het publiek de 
show en tegelijkertijd beleven de gasten in de deelnemende restaurants live 
dezelfde voorstelling via een streamingsdienst.

ik heb er veel zin. Het leukste van de basisschool vind ik dat het kinderen 
zijn die niet heel oud zijn.

Ik ben Berend Lange. 
Ik ga naar Leeuwarder lyceum ik heb er heel veel zin in ik verwacht dat ik 
een leuke tijd daar ga hebben. Ik wil later mijn geld verdienen met schaatsen 
en als dat niet lukt dan wil ik sportarts worden. Wat ik het meest ga missen 
van de basisschool weet ik niet, het leukste van mijn basisschool tijd vond 
ik het kamp naar Ameland.

Hallo ik ben Thijs Rooze en ik ga naar Esdoorn. Ik vind het wel leuk om naar 
de middelbare school te gaan maar ik ga mijn vrienden op de basisschool 
wel missen. 



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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De jury prees het idee onder meer om de win-win-situatie. “Het podium, 
de artiesten én de restaurants hebben iets te winnen in dit concept. Het is 
bovendien goed haalbaar én schaalbaar”, aldus jurylid Seerp Leistra, be-
stuurslid Stichting Beringer Hazewinkel. Het idee krijgt ondersteuning van 
o.a. de Noordelijke marketingorganisaties en VNO NCW MKB Noord om het 
zodanig te maken dat het eenvoudig over te nemen is door anderen, zodat 
het in het hele land kan worden toegepast.  
    
Top 5 beste ideeën    
De jury kwam tot een top 5 van beste ideeën. Annebelle Birnie, directeur 
Amsterdam Fonds voor de Kunst en voorzitter van de jury laat weten dat de 
jury onder de indruk was van de diversiteit en kwaliteit van de inzendingen. 
“De cultuursector in Noord-Nederland is inventief, slagvaardig en toekomst 
gericht, ook in deze COVID-19 periode. Ik hoop dat het project van de win-
naar veel navolging krijgt.”

Vier inzendingen kregen een 2e t/m 5e plaats toegekend:   
2. Globe van Groningen van Marcel Hensema e.a.   
3. Video Feuilleton van Joop Mulder, Sense of Place    
4. Hoog in het Noorden Bauke van der Laaken, Peter Duinkerken,
    Wijnand & Thijs Helfrich    
5. Kloset – Sjoerd Kooistra   

Meer informatie over deze ideeën is te lezen via www.vno-ncwnoord.nl/
top5cultuur  
 
Blij met erkenning   
Ruud Linders, manager Marketing en Sales bij DNK is overtuigd van het 
belang en de impact van culturele organisaties voor stad en regio. “Met 
creativiteit en ondernemerszin willen we het theater in de anderhalve meter 
samenleving weer tot volle bloei laten komen. Hoe mooi is het om hiervoor 
erkenning te krijgen. Wij hopen met dit project ook de zwaar getroffen ho-
reca te kunnen helpen. Wij staan te popelen om met de horecaondernemers 
samen te werken en het publiek weer te kunnen ontvangen.”   
  
Initiatiefnemers    
Dit is een initiatief van VNO NCW Noord, MKB Noord, NDC mediagroep, 
Marketing Drenthe, Merk Fryslân, Marketing Groningen en Stichting Beringer 
Hazewinkel. In samenwerking met: Keunstwurk, LF2028, Museumfederatie 
Fryslân, Biblionet Groningen, CGTC, De Verhalen van Groningen, Erfgoed-
partners, Vrijdag en Stichting Kunst & Cultuur.
Meer informatie op www.vno-ncwnoord.nl/cultuurpitch  



Zoekpuzzel

Ik heb dit keer een iets andere puzzel voor jullie gemaakt.
Lees de vragen hieronder en zet de antwoorden in de bijbehorende hokjes 
op naastgelegen pagina. Alle antwoorden zijn te vinden in de advertenties 
in de Tuorkefretter.

1. Wat is de naam van de adverteerder die nieuw in het juninummer is 
verschenen?

2. Waar staan de letters NAP voor?
3. Welke onderneming bevindt zich aan de Greate Mar 2?
4. Welke onderneming heeft een neushoorn in z’n advertentie?
5. Bij wie hoort het telefoonnummer 06-10330337 ?
6. Waarvoor staat de 2e ‘R’ letter in Superrr?
7. Met wie deelt Louise een advertentie?
8. Fries is mooi, maar wie timmert er op het pompeblêd?
9. Welke onderneming is lid van NGTV

10. Wie is mijn tandarts?
11. Waar ga je heen als je mycose hebt?
12. Wat voor beroep heeft de brildragende vrouw?
13. Hoe heet de holistische schoonheidssalon?
14. Ze zegt dat ze jong is, maar is dat zo te zien niet meer. Wie is het?
15. Wie heeft het in zijn advertentie over permanent en is toch geen 

kapper?
16. Welk bedrijf maakt reclame voor de band Celsius?
17. Welk bedrijf heeft voldoende parkeergelegenheid (bij een ander) voor 

de deur?
18. Naar welke straat ga je voor fiscaal advies?
19. Voor duurzaam wonen ga je naar…?
20. Wie is van alle markten thuis?
21. En wie geeft garantie op optimaal resultaat?
22. Bij wie verander jij je lijf en leven?
23. Welk bedrijf geeft 24 uurs-service?
24. Je gaat naar It Kleaster voor…..?

Oplossing:
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Mark Rutte

Wist je dat Mark Rutte de hele Koningsdag op de IC 
heeft gelegen? Bij ons op de praktijk? Mark Rutte is 
een jonge vrijgezelle Beagle van amper een half jaar. 
Op 27 april was hij plots zo ziek als een hond. Een grote bobbel in zijn 
buik verklapte dat daar iets niet in de haak was en in overleg met de 
eigenaar besloot ik tot een ‘kijkoperatie’. De naamgenoot van onze 
minister-president moest wel aan het infuus, maar gelukkig hoefde hij 
niet aan de beademing…

Hij was niet meer dan een hoopje ellende, die kleine Mark Rutte op deze 
meest bijzondere Koningsdag ooit: stralend weer, (bijna) iedereen vrij, 
maar desondanks mocht er absoluut geen feest in het openbaar worden 
gevierd wegens de heersende coronaproblematiek. Ik twijfelde eerst erg. 
Voelde overduidelijk een verdikking in zijn buikje, maar de Beagle vertoonde 
geen maagdarmklachten: hij braakte niet, noch had ie diarree; zelfs geen 
koorts. Bovendien kon Mark eigenlijk niets raars opgevreten hebben. Dus 
nam ik eerst bloed om andere zaken uit te sluiten. Het bloedbeeld was niet 
afwijkend. Een uur later belde de eigenaar opnieuw: alle voedsel dat werd 
toegediend kwam er onherroepelijk weer uit. Dan kun je verder onderzoek 
doen in de vorm van röntgenfoto’s of echografie, maar gewoon het buikje 
open maken en domweg een kijkje nemen was de kortste klap in dit geval. 
Blij dat het baasje daarmee heeft ingestemd, want operatief ingrijpen was 
achteraf levensreddend.

Ik belde mijn eega en samen brachten we de naamgenoot van onze premier 
onder zeil en maakten hem gereed voor de ingreep. We troffen een ‘invagi-
natie’ aan, dat zoveel wil zeggen dat de dunne darm in zichzelf was gekro-
pen. En door de darmwand heen voelde ik een lange dunne draadachtige 
toestand. Ik kon redelijk gemakkelijk de darm terug masseren en vervolgens 
die ‘draad’ volgen tot in de maag. Voorzichtigheid was geboden, want het 
tussenliggende deel van de twaalfvingerige darm is kwetsbaar: daar huist 
namelijk ook de alvleesklier. Het andere uiteinde van de draad richting de 
dikke darm was iets verdikt, maar wilde wel terug richting de maag. Via een 
klein gaatje in de maagwand greep ik met een tang de draad en trok deze 
langzaam tevoorschijn. Er leek geen eind aan die vreselijk stinkende massa 
te komen. Ik denk dat het geheel wel 75 cm lang was! Het zag er volgens 
mijn vrouw uit als een gestroopte paling. Achteraf is het waarschijnlijk een 
afgekloven stuk touw geweest.
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Achtereenvolgens werden het maagje en de buikwand weer netjes gesloten 
en onderwijl herstelde een infuus de vochtbalans. We legden het hondje in 
de recovery en togen naar huis voor een lekkere tompouce…

Een paar uurtjes later trof ik een redelijk helder patiëntje aan dat al wilde 
drinken. En ‘s avonds om tien uur stond kleine Mark Rutte me kwispelend 
op te wachten! Ik belde zijn baas en met speciale dieetvoorschriften mocht 
ie naar huis. De volgende dag ontving ik een blije app dat onze patiënt het 
heel goed maakte. Nog diezelfde dag kreeg ik toestemming om Mark op 
Facebook te zetten met dit merkwaardige verhaal. En vertoont de naamge-
noot op de foto niet een treffende gelijkenis met onze premier? Kijk eens 
naar die hondstrouwe oogjes…

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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DE REDACTIE 
WENST
JULLIE
ALLEMAAL
EEN HELE
MOOIE EN
CORONAVRIJE
VAKANTIE TOE

TOT IN 
SEPTEMBER
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Moppentrommel 

Jantje wil een konijn, maar dat mag niet van zijn ouders 
omdat ze geen zin hebben een hok te kopen. Dus vraagt 
Jantje: “Ja, maar dan kan hij toch bij jullie slapen?” 
Waarop de ouders reageren: “Nee joh, dat gaat toch 
enorm stinken?” “Och,” zegt Jantje, “daar went dat 
konijn wel aan.”

In het gemeentehuis aan de balie van Burgerzaken zegt 
een man tegen een knappe ambtenares: “Hallo, ik zou 
graag willen trouwen.” Zegt de dame: “Dat kan, welke 
datum heeft u in gedachten?” Antwoordt de man: 
“Doet er niet toe. Ik ben al lang blij dat je wilt!”

Rechter: “Wegens gebrek aan bewijs wordt verdachte vrijgesproken van 
diefstal.”
Verdachte: “Mag ik dat geld nu allemaal houden edelachtbare?”

Er zit een man aan de bar een biertje te drinken. 
De deur gaat open en er komt een stier binnen. 
Die loopt om het biljart heen, tikt met zijn neus 
tegen de rode bal, trapt een peuk uit op de vloer 
en knikt vriendelijk naar twee dames aan de bar. 
De stier loopt naar de bar en bestelt een pilsje. 
De man zit dit met volle verbazing aan te kijken 
en vraagt aan de barman: “Doet hij dit altijd?”
“Nee,” zegt de barman, “normaal bestelt hij 
een cola.”

Jantje zit in de tram naast een man. Die man 
schilt een appel, doet er peper en zout op en 
gooit de appel uit het raam.

Jantje vraagt: “Waarom doe je dat?”
Zegt de man: “Ik lust geen appel met peper en zout.”



27

Een nieuwe manager wil even laten zien wie de baas is en wil als eerste 
korte metten maken met niksnutten. Hij doet zijn ronde op de afdeling en 
ziet iemand tegen een wand leunen. Hij vraagt:
“Hé jij daar. Hoeveel verdien je per week?”
“450 euro meneer.”
“Goed,” zegt de manager, “blijf staan waar je staat.”
Hij gaat naar zijn bureau en komt terug met enkele bankbiljetten en zegt: 
“Hier heb je 900 euro, ik wil je hier niet meer zien!”
De jongeman neemt het geld aan en vertrekt snel. Triomfantelijk kijkt de 
manager naar zijn medewerkers en zegt dan:
“Kan iemand me vertellen wat deze niksnut hier precies deed?”
Zegt iemand naast hem: “Hij bracht net een pizza en wachtte op zijn geld...”

Merijn, Hidde & Noor

Een man vraagt aan zijn baas om een snipperdag. Maar deze wordt kwaad 
en zegt:

“Dus jij wilt een dag vrij? Besef je eigenlijk wel wat je vraagt?

Een jaar heeft 365 dagen waarop gewerkt kan worden.
Er zijn 52 weken per jaar waarin je al twee dagen vrij bent, er blijven dan 
nog 261 dagen over.
Per dag werk je 16 uur niet, wat gelijk staat aan 170 dagen. Zo blijven er 
nog maar 91 dagen over.
Iedere dag besteed je 30 minuten aan het drinken van koffie. Per jaar is dat 
23 dagen, waardoor er nog maar 68 dagen overblijven.
Daarnaast heb je een uur lunchpauze per dag, wat gelijk staat aan 46 dagen. 
Zo blijven er nog 22 dagen over om te werken.
Normaal gesproken ben je 2 dagen per jaar ziek, zodat er nog 20 dagen 
overblijven.
Wij hebben 5 verplichte feestdagen per jaar, wat het aantal werkbare dagen 
reduceert tot 15. Daarvan geven we je met een royaal gebaar 14 dagen 
vakantie, waardoor er nog maar 1 dag overblijft om te werken.

En jij wilt Verd........ die ène dag vrij!!!”

Hendrik
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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 dit dier te vinden is?

In de maand september hebben we 
weer een nieuwe foto en de locatie 
van deze foto.

De foto’s uit de Tuorkefretter van 
mei zijn gemaakt op verschillende 
plekken langs het water.
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De waarheid
En dit is geen geintje 

Ben je geboren voor 1977? DOORLEZEN 
Na 1977 geboren: OPHOEPELEN, DIT BEGRIJP JE NIET 

• Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat wij als geborenen in de 50-er/60-
er/70-er jaren, nog leven? 

• Volgens de theorieën anno 2020 zouden we toch al lang dood moeten 
zijn? Wij zaten in auto’s zonder veiligheidsstoeltjes, gordel of airbag. 

• Onze bedden en speelgoed waren geschilderd met verf vol lood en 
cadmium. 

• Boven aan een trap was geen hekje; wie te ver ging kukelde naar 
beneden. 

• Als je wakker werd in bed hoorde niemand dat, en als er echt iets was, 
moest je hard schreeuwen voordat je ouders het merkten. 

• Flessen met gevaarlijke stoffen en alle apotheekflessen konden we 
gewoon met onze handjes en beperkte motoriek openen. 

• Poorten en deuren gingen gewoon dicht en als je met je vingers ertussen 
zat, waren ze weg, 

• Op de fiets zat je achterop met je gat op de bagagedrager en probeerde 
je vast te houden aan de schroefveren van het zadel voor je. 

• Een helm hadden ze nog niet eens op een bromfiets, laat staan op een 
fiets. 

• Water dronken we uit de kraan, niet uit een fles. 

• Brood stond stijf van conserveringsmiddelen, na twee weken was een 
Bums nog net zo vers als in de winkel. 

• Kleur en smaakstoffen moeten ook toen al bestaan hebben, want zo 
rood, groen of geel als die limonade toen was, zie ik ze nu echt niet meer. 
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• Een kauwgom legde je ‘s avonds op het nachtkastje en stak je ‘s morgens 
weer in je mond. 

• Op school hadden ze maar één maat bank en met zo’n heerlijk gevaarlijke 
klep eraan. 

• Schoenen waren meestal al ingedragen door broer, zus, neef of zo, en 
ook je fiets was of te groot of te klein. 

• Een fiets had geen versnellingen en als een band kapot was, leerde je 
vader je zo snel mogelijk om hem zelf te plakken. 

• We gingen ‘s morgens weg van huis en we kwamen terug als de 
straatverlichting aan ging. Niemand wist in de tussentijd waar we waren 
en we hadden geen GSM mee! 

• Het bos of een park was een plek om te spelen en geen vieze 
mannetjesverzamelplek. 

• Als we naar een vriendje gingen, liep je er gewoon naar toe, je hoefde 
niet aan te bellen en ook geen afspraak te maken. Er ging ook geen 
volwassene met je mee. 

• Wij aten ook al koekjes en kregen brood met veel boter en werden toch 
niet dik. 

• We dronken uit dezelfde fles als onze vrienden en niemand werd er 
ziek van. 

• Wij hadden geen Playstation, Nintendo, X-box, 64 televisiezenders, 
videofilms, dvd, surround sound, eigen televisies, computer of internet… 
Wij hadden vrienden! 

• De televisiezender begon pas om 18.00 uur. Dan kwam een uurtje wat 
leuks voor kinderen en oh wee als je daarna durfde op te staan om op 
een knopje van een andere zender te duwen (die zaten aan het toestel 
vast). Pa bepaalde wat en hoe lang je daarna nog keek. 

• We hebben ons gesneden, botten gebroken, tanden uitgevallen en 
hier werd niemand voor naar de rechter gesleept. Dat waren gewoon 
‘ongelukken’ en soms kreeg je er ook nog zelf een extra pak slaag voor. 



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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• Wij vochten en sloegen elkaar soms groen en blauw, er was geen 
volwassene die zich er druk over maakte, laat staan een lieveheersbeestje 
op je jas knoopte. 

• Pedagogisch verantwoord speelgoed maakten we zelf; met stokken 
sloegen we naar ballen, we bouwden zeepkisten en merkten onder aan 
de berg dat we de rem vergeten waren. 

• We voetbalden op straat, en alleen wie goed was mocht meedoen; wie 
niet goed genoeg was, moest maar blijven kijken en leren omgaan met 
teleurstellingen. 

• Op school zaten ook domme kinderen. Zij gingen en kwamen op 
dezelfde tijd als wij en kregen dezelfde lessen. Zij deden soms een klas 
nog een jaar en daarover waren ook geen discussies op ouderavonden. 
De meester had altijd gelijk. 

• We smeerden onze boterhammen zelf, met een grote mensen mes, en 
als je ze vergeten was kon je op school niets kopen! Als je de korst niet 
at, had je een beetje meer honger de rest van de dag. 

• Ze kwamen wel om je te halen, maar niet om je er uit te lullen. Onze 
daden hadden consequenties. Dat was duidelijk en je kon je niet 
verstoppen. 

• Wij hadden vrijheid, mislukkingen, succes en verantwoordelijkheid. We 
hebben moeten leren er mee om te gaan. 

• Onze generatie heeft veel mensen voortgebracht die problemen kunnen 
oplossen, innovatief bezig zijn en daarbij risico durven nemen en instaan 
voor de gevolgen. 

Hoor jij ook daar bij? GEFELICITEERD! WIJ WAREN HELDEN! 

Geboren na 1977? STRONTEIGENWIJS EN TOCH DOORLEZEN HE? 
NU WEET JIJ, ZACHTEWATTENKIND, OOK WEER EENS WAT HELDEN ZIJN!

Hendrik
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Aanneemsom
Aannemer
Achterdeur
Achtergevel
Airconditioning
Baksteen
Balk
Balustrade
Begane grond
Bergkast
Bestemmingsplan
Beton
Bint
Bouwmaterialen
Bouwplan
Bouwvergunning
Bouwverordening
Buitendeur
Buizen
Dakgoot
Dakterras
Deurkozijnen
Douchecabine
Elektra
Entree
Erker
Etage

Fonteintje
Formica
Fundering
Gang
Gasaansluiting
Geluidsisolatie
Gevelsteen
Gipsplaat
Glasplaat
Hang- en sluitwerk
Hout
Huis
Inrichting
Kalkstandsteen
Keukenkast
Klusjesman
Kraan
Kruipruimte
Lichtpunten
Makelaar
Ontwerp
Opdracht
Planchet
Pvc-buis
Raam
Sanitair
Scharnier

Scheidingswand
Schroef
Sifon
Slaapkamer
Sponning
Spuitwerk
Stahoogte
Steun
Stoffering
Structuur
Tegelzetter
Trap
Trekschakelaar
Triplex
Tweesteensmuur
Verf
Vloerverwarming
Voorgevel
Voorschriften
Wandcontactdoos
Waterleiding
Werkzaamheden
Wonen
Woningtoezicht
Woonkeuken
Woonwens
Zolder

Woordzoeker

Een huis bouwen
Al bijna een jaarlang wordt er in mijn omgeving geklust en verbouwd. Hier 
dan een toepasselijke woordzoeker.

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 oplos-
sing.

Hendrik
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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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Het gemaal Het gemaal bij de Volkstuinen, achter het WWS-complex, werd 
in de afgelopen maand geheel vervangen (foto’s Karel Schaftenaar).



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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W3 fietsklassieker 2020

We hebben goede hoop dat de volgende 
editie van de W3 fietsklassieker gewoon 
doorgang kan vinden. We zijn uiteraard 
nog wel afhankelijk van versoepelingen 
van de corona maatregelen in zowel Ne-
derland als Duitsland. Inmiddels heeft in 
elk geval ruim twintig enthousiaste fietsers 
zich opgegeven voor de fietsklassieker 

langs de drie dorpen Wirdum. Wil je ook deelnemen? We gaan in elk 
geval de datum van inschrijving verlengen tot medio augustus zodat 
we meer zekerheid hebben. Opgave verplicht niet tot betalen mocht 
blijken dat we de tocht moeten annuleren. Je kan je opgeven via onze 
website: www.w3fietsklassieker.nl. 

De voorpret is minstens zo leuk als de reis zelf. We gaan dan ook ge-
zamenlijk een aantal trainingstochten organiseren. De trainingstochten 
zijn een mooie gelegenheid om jezelf te testen en om in de sfeer te 
komen. We gaan de trainingsrondjes in lengte opbouwen, van 40 tot 
90 km en zullen de deelnemers indelen in een snelle en minder snelle 
groepen. We gaan de trainingen op zondagen in augustus en september 
organiseren, en wel op de volgende dagen:
Augustus: 23 en 30: vertrek vanaf de Golle om 9.00 uur
September: 6 en 13: vertrek vanaf de Golle om 9.00 uur

De fietsklassieker zelf vindt plaats van vrijdag 18-zaterdag 19 september. 
De route die we dit jaar gaan fietsen kan je vinden op onze website.

Ralph Ferwerda
Ditmer Lesterhuis
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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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De Voedselbank
Tip voor de komende maanden:

De maand juni:
Suiker - suikerklontjes - zoetjes

De maand juli, een verwen maand:
Shampoo - douchecream - deodorant - bodycream - tandpasta

De maand augustus:
Bakmeel - cakemeel - pannenkoekenmeel

Ook in de vakantiemaanden staat de mand van de Voedselbank in de 
Superrr in ons dorp.
Laten wij in deze maanden extra denken aan de gezinnen/alleenstaanden 
die het in deze tijd van coronacrisis en de vakantieperiode erg moeilijk 
hebben.

Wij van de Diaconie Prot. Gemeente Wirdum e.o wensen u in deze periode 
hele fijne zonnige dagen.

Duhoux bedankt Wirdum!

Wij van Duhoux willen iedereen hartelijk danken voor de steun en vele be-
stellingen die jullie hebben geplaatst op ons door de Corona crisis te helpen.
BEDANKT DAAR VOOR!
Door dat er nog vele maatregelen zijn op het gebied van het RIVM moeten 
wij ook nu nog onze zaak en werkzaamheden aanpassen en hopen natuurlijk 
dat u ons blijft steunen.
Mocht u binnenkort weer eens bij ons langs willen komen vragen wij u om 
te reserveren als u binnen of onder het overdekte terras wil zitten, het terras 
is vrije zit en kunt u dus niet reserveren.
Voor bestellingen van de snackbar vragen wij u deze telefonisch door te 
geven, de vrije doorloop naar binnen is niet meer mogelijk!

Graag tot ziens bij Duhoux!
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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 juni tot 1 september

Geen activiteiten aangemeld



43

Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

Met het oog op de coronacrisis zullen er voorlopig geen diensten met be-
zoekers worden gehouden.
Wel gaat op zondagen in de periode tot 12 juli onze predikant ‘s zondags om 
09.30 uur voor in een korte viering zonder bezoekers. Vervolgens is er een 
zomerstop van 19juli tot 16 augustus, waarin we geen diensten uitzenden.
Zondag 23 augustus zullen we de eerste viering van na de zomerstop uit-
zenden. 

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


