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Saris DV135 gesloten enkelasser

Te huur

€ 35,00

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

incl. btw

per dag
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Foarside
Altijd goed om te zien waardoor de
gemeentelijke belastingen dit jaar weer
omhoog gaan.
(foto Hendrik Hiemstra)

wij zijn

jouw
tandarts

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA
Leeuwarden

VERTAALBUREAU

IT LJOCHT

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

058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl

Frysk
Dútsk
Frânsk
Ingelsk
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Deensk
Russysk
Spaansk
Sweedsk
Italjaansk
Tsjechysk
Slowaaksk
Nederlânsk
en oare talen
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Fan ‘e toer besjoen
Coronaklus
Het zal u niet ontgaan zijn dat we alweer een poosje in een
‘lockdown’ zitten. Dat betekent dat we heel veel dingen
niet meer mogen of kunnen. En ook dat we daardoor veel
tijd (over) hebben. En die tijd besteden we dan weer aan
allerlei bezigheden waar we eerder niet aan toe kwamen.
Zo gaan we meer de natuur in, gaan we eindelijk die zolder
opruimen en zijn we flink aan het klussen in en om het huis.
Dat klussen. Bijna iedereen heeft wel een aantal klussen op een lijstje die
nog ‘s gedaan moesten worden, maar die de top van de lijst nooit bereikten.
Maar nu wel, omdat we de klussen die daar boven stonden al in de vorige
lockdown hadden afgevinkt. Dus ja, nu zagen we die boom om, zetten we
die deurklink vast en plakken een nieuw behangetje tegen de muur.
Weliswaar kunnen we niet meer zo naar de bouwmarkt om de nodige
klusspullen te halen, maar afhalen en laten bezorgen kan nog steeds. En
de georganiseerde klusser, die dit zag aankomen, had natuurlijk al een en
ander in huis.
Tip: als je dan toch ‘s iets direct nodig hebt, check even bij familie of vrienden. Je zult je verbazen wat we met zijn allen in onze schuren en garages
hebben verzameld.
Er is echter ook een keerzijde aan al dat geklus, namelijk dat het ook extra
geluidsoverlast oplevert.
En het gaat ook nog eens dubbel op. Aan de ene kant wordt er zoals gezegd
meer geklust, aan de andere kant werken meer mensen thuis die dan weer
last hebben van de klussende buurman of buurvrouw. Ik ben bang dat ik
zelf ook wel een beetje schuldig ben aan wat geluidsoverlast en bied bij
deze mijn excuses aan al mijn buren aan voor die uurtjes breek- en bouwgeluiden. Sorry, sorry…
Wij hebben kortgeleden al onze afgevinkte coronaklussen eens op een
rijtje gezet. Dat waren er best veel. Dat komt dan weer goed uit als de vaccinatie op gang is en de lockdown opgeheven want dan kunnen we zonder
schuldgevoel extra veel tijd besteden aan leuke of andere dingen omdat al
die klussen al gedaan zijn!
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Zou het woord coronaklus volgend jaar in de Van Dale kunnen komen?
Coronaklus (de(m.)-sen) karwei dat je al heel lang wilde doen
maar steeds uitstelde en tijdens de lockdown als gevolg van de
corona pandemie toch hebt geklaard.
Sietze Vlieg
Wat hawwe minsken it dochs maklik.
Dat se dingen útstelle kinne.
Wy bisten moatte alle dagen skreppe
om ús iten by inoar te skarreljen.

Schoonmaker gezocht
Vanaf half januari 2021 zoeken we een schoonmaker/schoonmaakster
voor het dorpshuis De Twirre in Wytgaard. De schoonmaakwerkzaamheden zullen gemiddeld zo’n zes uren per week zijn. Het betreft uiteraard
een betaalde functie.
Bent u de persoon of weet u iemand die hier de geschikte persoon voor
is, neem dan contact op. Ook voor meer informatie over werktijden en
mogelijkheden bel gerust naar de beheerder van De Twirre: Foppe Jorna
06-305 526 01.
Namens het bestuur van De Twirre,
Fransien Mulder,
Secretaris dorsphuis De Twirre
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Mededelingen Dorpsbelang januari
Welkom
Elke laatste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering.
Gezien de aangescherpte coronamaatregelen vergaderen we nu digitaal.
Hierdoor hebben we geen inloopspreekuur. Wilt u iets voorleggen aan
Dorpsbelang dan kunt u ons de komende tijd aanspreken of mailen via
db.wurdum.swichum@gmail.com. De eerstvolgende vergadering is gepland
op maandag 25 januari.
Overname Superrr
Een week of twee geleden werden wij Wirdummers opgeschrikt door het
bericht dat de Superrr zou sluiten. Inmiddels hebben wij een brief van Support & Co van Alliade ontvangen. Vanaf dinsdag 6 april neemt Centerrr alle
activiteiten van de Superrr-supermarkten in Aldeboarn, Oppenhuizen en
Wirdum over. Centerrr is een organisatie die zich begeeft op het raakvlak
van zorg en ondernemerschap. Centerrr zet in op kleinschalige service en
(regionale) producten van uitstekende kwaliteit. Daarnaast biedt Centerrr
net zoals Zorggroep Alliade leer-/werktrajecten of zinvolle dagbesteding
aan mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt in een normale
werkomgeving. Wij zijn erg verheugd dat we de supermarkt in Wirdum
kunnen behouden en we houden als Dorpsbelang contact met de partijen
om te horen waar wij eventueel nog kunnen ondersteunen.
Regentonnen actie
Op het moment van schrijven zijn er 35 regentonnen bij Hoyte van der Wal
gekocht met subsidie van de gemeente en met een bijdrage van Dorpsbelang. Er is nog ruimte binnen het budget van Dorpsbelang om aan nog meer
regentonnen bij te dragen. Zo maken we de dorpen groen en regenklaar!
Ook loopt de subsidie van de gemeente nog. Beide bijdragen worden meteen
verrekend bij de aanschaf van de regenton en je hoeft er dus niet nog een
aparte aanvraag voor te doen.
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Losloopgebied honden en dierenweide
Onlangs heeft het bestuur van Dorpsbelang een uitstekend overleg gehad
met de initiatiefnemers van een losloopgebied voor honden en een dierenweide in Wirdum. Samen met de initiatiefnemers zijn we in overleg met de
gemeente Leeuwarden voor het vinden van geschikte locaties.

Folle lok, seine en in soad oare goede
winsken foar it nije jier

Nieuwjaarsreceptie
Wij wensen iedereen een goed en vooral gezond 2021!
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we helaas geen nieuwjaarsreceptie
houden. Wanneer de mogelijkheid hier weer voor is in 2021, plannen wij
hier graag een moment voor.
Namens Dorpsbelang,
Leoni Lesterhuis-Bouma

Rabobank Coöperatiefonds
Het Rabobank Coöperatiefonds keerde onlangs voor de tweede keer dit
jaar uit. Werd er in juni nog een totale bijdrage van 57.000 euro uitgekeerd
aan twintig projecten. Vorige week verblijdde de Rabobank nog een keer
23 projecten met een bijdrage van 63.000 euro. Daarmee keerde het fonds
dit jaar maar liefst 120.000 euro uit.
Via een online meeting ontving Stichting Caspar di Robles in Harlingen geld
voor de aankoop van een activiteitenboot. En mocht Stichting Dorpscentrum
Sexbierum-Pietersbierum een mooie bijdrage ontvangen voor het nieuw te
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realiseren multifunctioneel centrum. Ook werd Integraal Kindcentrum De
Swirrel in Britsum verrast. Zij ontvingen een bijdrage voor de realisatie van
een droomplein.
Een overzicht van de 23 projecten die een bijdrage mochten ontvangen uit
Rabobank Coöperatiefonds:
Harlingen
‐ Buurt- en speeltuinvereniging De Pollebeer (Harlingen), vervanging
speeltoestellen € 630
‐ Stichting Huisvestingbeheer Scouting Harlingen, ombouwen
kaploods tot wind- en
‐ waterdichte locatie € 4.000
‐ Stichting Caspar di Robles (Harlingen), aankoop activiteitenboot €
4.000
‐ De vereniging tot instandhouding van de Grië (Terschelling), aanschaf
informatieborden € 3.282.
Leeuwarden
‐ Stichting Wapendropping wandel-beleeftocht (Wirdum), beleeftocht
in het kader van 75 jaar bevrijding € 5.000
‐ Operakoor Amadeus (Leeuwarden), verzorgen optredens met Prima
Donna’s € 2.000
‐ sv Friesland (Leeuwarden), organisatie wintertriathlon € 1.500
‐ Stichting Jeugdsoos Wirdum, vernieuwing Jeugdsoos € 1.500
‐ Dr. Algraschool (Leeuwarden), herinrichting speelplein € 5.000
‐ Plaatselijk Belang Stiens, realisatie beweegparken € 5.000
‐ Stichting sociaal-cultureel centrum Ien en Mien (Goutum), plaatsing
elektrische deuren ingang € 2.000
‐ Integraal Kind centrum de Swirrel (Britsum), realisatie droomplein
€ 3.500
‐ Humanitas (Leeuwarden), taalstimulering kinderen € 5.000
‐ Stichting Wijkpanel Zuidlanden (Leeuwarden), realisatie buurtpark
€ 2.000
‐ Remise (Leeuwarden), realisatie website € 1.000.
Waadhoeke
‐ Ouderraad OBS De Steven (Franeker), herziening schoolplein € 3.000
‐ Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum, verbouw voorkerk
€ 2.500,‐ Stichting Beheer Ons Huis (Vrouwenparochie), isoleren muren
€ 2.250

Administratie en Fiscaal Advies
M. Bethlehem
• Verzorgen van uw jaarrekening
• Aangifte inkomstenbelasting
en omzetbelasting
• Fiscaal advies
Voor MKB, ZZP en Particulieren

Telefoonnr. 06 – 23 41 04 19
Kantoor:

Voor meer informatie:
www.bethlehemfiscaal.nl

Fricoweg 3F
9005 PC Wergea

good hairday!

Happiness is a

Lytse Buorren 11 | 9088 AH Wirdum | tel. 058 - 2552636
KAPSALON | GELLAK NAGELS | GESPECIALISEERD IN KRULLEN
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

Maak online je afspraak via www.knipkeamerrixt.com

knipkeamerrixt

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

Louise Duhoux
Lytse buorren 11 - Wirdum
TEL. 06 - 107 427 56
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KV Sla Raak (Ingelum), realisatie dorpsplein - verbinding
kaatsvereniging en dorpshuis € 250
Stichting Vrouwbuurstermolen (Vrouwenparochie), vervanging
varkenswiel € 1.000
Stichting Tsjerken Bitgum en Ingelum, bijdrage AED en opleiding
voor vrijwilligers € 1.250
Stichting Dorpscentrum Sexbierum-Pietersbierum, realisatie MFA
€ 2.500
T.V. Ouwe Rij (Oude Bildtzijl), vernieuwen tennisbanen en aanbrengen
LED-verlichting € 5.000.

Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 mei 2021. Kijk voor de
voorwaarden en het aanvraagformulier op Rabobank.nl/lnwf

Wirdum en Swichum groen en regenklaar
De bodem is misschien wel het belangrijkste onderdeel van jouw tuin, maar
deze krijgt vaak de minste aandacht. Door te investeren in een rijk bodemleven krijg je gezonde vitale planten die het beter gaan doen en ook veel minder water nodig hebben. Je kan zelf
compost maken van oud tuin- en
keukenafval, want deze grond is
het allerbeste voor een levende
bodem en er zitten veel belangrijke
mineralen en bacteriën in. Ook in de
borders, vakken met planten, kun je
blad en snoeiafval laten liggen. Dit
zorgt voor een mulchlaag tussen de
planten en maakt dat onkruiden minder snel gaan groeien en vocht verdampt
zo minder snel. Op die manier hoef je minder te wieden en water te geven.
Op de volgende bladzijden is een bodemdierenzoekkaart afgedrukt. Deze
zoekkaart kun je tijdens deze lockdown misschien gebruiken om met de
kinderen in de tuin op zoek naar diertjes te gaan. Of misschien ben je zelf
wel nieuwsgierig wat je allemaal voor dieren aantreft.
Leoni Lesterhuis-Bouma
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Moppentrommel
Loop ik laatst op straat, kom ik een huilend
eendje tegen. Dus ik zeg tegen dat huilende
eendje: ‘Wat is er met jou gebeurd?’ Dat huilende eendje kijkt me aan en zegt: “Ik ben in
elkaar geslagen door een hooligans!”
Wat doet een 1 in de vijver?
Antwoord: Die zwemt met de andere eentjes.
Wie was ooit in de ruimte en kroop daar rond?
Antwoord: André Kruiper.
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Moeder 1: “Hoe gaat het met je zoon?”
Moeder 2: “Hij zit een week in de gevangenis.”
Moeder 1: “In de gevangenis? Waarom?”
Moeder 2: ”Hij heeft tomaten op de auto van de buurman gegooid.”
Moeder 1: Tomaten? Maar dat is toch geen reden om iemand gevangen
te zetten?”
Moeder 2: “Jawel, want ze zaten nog in blik!”

Een man probeert een kamer in een groot
hotel te krijgen, maar alles is vol.
“Wel”, zegt hij, “als prins Philip hier zou
staan dan had u wel een kamer, nietwaar?”
“Ja, dat wel”, geeft de juffrouw aan de
receptie toe.
“Nou, geef mij die kamer maar, want ik weet
zeker dat Philip vandaag niet komt.”

Wat is het tegenovergestelde van een dialoog?
Antwoord: Dia sprak de waarheid!

Heeft een brandweerman eigenlijk ook recht op
een rookvrije werkplek?
Ik heb laatst ook nog waterpolo gedaan. Was
best leuk, totdat m’n paard verdronk.
Noor
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De krysthazze
Perfoarst haw ik al lang en breed yn ‘e rekken dat der
eat bysûnders yn ‘e loft hinget. Soks bespeur ik daliks
oan alderhande maneuvels. Yn it foarste plak komt it
kofjeapparaat mei de waarmhâldkanne út de kelder nei de koken. Dat is
fêste prik foar eltse jachthûnetraining mei Frou. Faaks hat sy dan sels har
‘bûtendoar-ornaat’ al oan. In aldendeiske wurkbroek en benammen yn dizze
tiid fan’t jier is se foaral lekker waarm oankleid. It flutterjurkje dat Frou no
lykwols oan hat strykt dêrmei as âlde hoassokken. Ik begryp der neat fan!
Mar rillegau komme de pipen út de sek: “Giet Afke hjoed mei de baas mei?”
Fansels giet Afke mei Baas mei! Ik strûs efter him oan nei de auto ta en wip
yn ‘e kofferbak fan syn nije bistedokterwein dy’t gjin gelûd makket. Nei in
tút swaait Frou ús út en ropt se Baas nei dat er foarsichtich wêze moat.
“Jawis!”, andert er. Wat in ferrassing, it sil my benije wat der no barre sil!
Baas sjongt of fluitet ûnderweis altiten lûd mei de kabaalboks mei. Dat
docht my suver sear oan myn earflappen, mar ik hâld my goed. Ik lit it oer
my hinne komme en jou mysels del op myn hûnekessen. Nei in skoftke
stoppet it fokaal, beweegt de auto net mear en binne we blykber teplak.
At ik oerein kom sjoch ik dat wy by in grut fjild oankommen binne. Neffens my bin ik hjir noch nea earder west. Der steane in stikmannich fan dy
ûnbidige weinen sa’t âldbaas Pyt ek hat. Ferduld noch en ta, it mist my net
dat er dêr omspaant. Mar dan is ús mem der faaks ek! Ik reitsje optein en
begjin útwrydsk mei myn kwispel te giseljen. Yntusken docht Baas de efterflapdoar iepen en mei ik derút wippe. Ja hear! Ik begroetsje daliks âldbaas
Pyt en ús mem fansels. Mar och heden noch en ta! Myn fiif bruorren Abe,
Epke, Foppe, Hylke en Gurbe binne der allegearre ek. Wat in feest! Wat in
geweldich famyljebarren! Gysten rauze wy troch it fjild om inoar hinne. Baas
en alle nybazen litte ús balstjurrich úttjirgje, oan’t wy troch âldbaas Pyt ta
de oarder roppen wurde. “Ties, sit!” “Oscar, hjir!” Ties? Oskar? No wist ik
wol dat Abe en ik de iennichsten wiene dy’t harren eigen namme holden
hawwe, mar wat klinkt dit stom! Wat alderûnbidichst stom... Mar hokker
rook krij ik no ynienen yn myn noasters?
“Jimme binne let, wy binne alfêst begûn”, hear ik âldbaas Pyt sizzen. En dan
sjoch ik se lizzen. Ik wol der wol daliks hinne te gnuven, mar dat kin net
omt Baas my oan ‘e line dien hat. Ik moat my raar fersinne at dêr net wol
tsien hazzen dea op in rige lizze. “Yn it bitefjild fierderop moatte noch wol
mear sitte. Wolsto dyn eigen krysthazze sjitte?”, hear ik âldbaas Pyt freegjen.
“Ik bin net fan’t sjitten”, andert Baas. “Nee, do wolst se wer better meitsje
fansels”, laket myn âldbaas, en hy triuwt Baas sa’n sjitpiip yn ‘e hannen. Om
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ús hinne wurdt in bytsje bedimme gnyske. Dan sette wy mei-ienoar ôf nei
it bitefjild ta. Ik drobbelje stiif neist myn krebintige baas mei.
Op in brede rige strúne wy meielkoar troch de biten. Ik bin de alderearste
dy’t in hazze yn de noasters kriget. Dít is myn kâns! Fan Frou mei it net,
mar no is’t de bedoeling dochs just! Handich strûp ik út de line wei en set
ik de sokken der yn it fjild troch. De hazze sjocht my oankommen en betinkt
him gjin momint. As in streep fleane wy efter elkoar sigesaagjend troch de
biten. Ik hear it razen en tjirgjen efter my wol, mar ik lit my dy hazze dit
kear wier net ûntkomme. Dan hear ik in lûde knal en fuortendaliks fiel ik in
fjoerskerpe pine yn myn lofter bil. Ik jou in ôfgryslike gjalp en lit my langút
falle yn de biteblêden. Ûnhuerich, wat docht dat sear...
“Och, och, wat bisto dochs in
leaf hûntsje. Wat leisto dêr no
lekker langút. Ien en al ûntspanning sa op ‘e rêch. Mei al dy
knuffels om dy hinne.” Ik slach
myn eagen op en knipperje
der tagelyk mei. “ Wêr soe se
fan dreame? Poeskes?” O, wat
deale! Myn leave santjin! Yn
ferheardens rek ik mysels út
en doch in sucht fan ferromming wylst de beide lytsbazen
laitsjend njonken myn hûnekoer sitte en my oer myn búkje
tyskje. Dan sjoch ik Baas oan
tafel sitten en hy spytgnysket
nei my: “Ik tink dat se wer oer
haskes dreamd hat.” Op dat
stuit wol ik him wol yn syn dôve
earen blaffe: “Do grutte olfert,
do hast my yn ‘e kont sketten!”
Afke fan it Fryske Wetterlân
Ik winskje alle baaskes en harren lytsfee noflike Krystdagen en boppe-al in
sûn nijjier!
Menno J. Wiersma
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
menno@bistedokter.nl

Wilt u onderhoud aan uw woning of schip?
Martin’s klusservice is van alle markten thuis. Timmerwerk,
elektra, installatie- en tegelwerk. Alles is in vakkundige handen.
•
•
•
•
•
•
•
•

badkamer plaatsen
tegelwerk
groepenkast uitbreiden
CV-ketel plaatsen
slaapkamer verbouwen
WC-renovatie
keuken plaatsen
kastenwand slaapkamer

•
•
•
•
•
•
•
•

badmeubel plaatsen
nieuwe dakkapel
lekkage verhelpen
vaste trap plaatsen
scheepselektronica
ombouwen garage
dakramen plaatsen
glas plaatsen

Hof 15, Wirdum
Tel. 06 45 22 48 39
www.martinsklusservice.nl

Timmer-, Installatie- en Onderhoudswerk
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De kerstman rustte bij Wirdum even uit

op de reuzenstoel
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Hempensermeerpolder
Ten Zuiden van de Waldwei en de
wijk Zuiderburen ligt de Hempensermeerpolder. Dit artikel gaat over
de geschiedenis van deze bijzondere
polder en de functie van de Hempenserpoldermolen. De polder heeft
in 2018 de status van Gemeentelijk
Monument gekregen.
Historische waarde
De droogmaking van het Hempensermeer was één van de laatste inpolderingen in de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden (15881795).
In 1773 ontving het toenmalig provinciaal bestuur een eerste verzoek
tot het droogmalen van het meer. De
volgende aanvraag tot de inpoldering
werd gedaan in 1779 . Uiteindelijk is in
opdracht en voor risico van vier kooplieden uit Makkum in 1784 een dijk en
een ringvaart om het meer aangelegd.
Aan de noordzijde van het meer werd
een molen geplaatst
die het 90 hectare grote meer droog moest malen. In het voorjaar van 1785
was dit werk geklaard en kon het land met greppels en sloten in regelmatige
stukken van zes pondematen (ongeveer 2,2 ha) worden verdeeld. Deze unieke indeling is tot op de dag van vandaag in tact gebleven (zie plattegrond,
bij de ster). De slappe bodem was aanvankelijk niet geschikt voor vee en in
1785 zaaide men er dan ook koolzaad. In 1788 is aan de noordkant van de
Hempensermeerpolder de eerste boerderij gebouwd. Later kwamen daar
nog twee bij, één aan de oostkant en één aan de zuidkant van de polder. De
polder werd in die tijd uitsluitend voor de veeteelt gebruikt en daar is later
geen verandering in gekomen. De polder kwam door een ruilverkaveling in
1982 in het bezit van Staatsbosbeheer (SBB). Twee boerderijen werden afgebroken, de noordelijke boerderij werd later restaurant: ‘Gasterij De Waldwei’.
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Natuurlijke waarde

Seize – Het bijzondere aan de polder is de maNadat SBB de Hempenser- thematische verdeling van de polder. Nergens
meerpolder in bezit had is een zo regelmatige opdeling bekend. Alleen
gekregen werd het beheer de stroken land grenzend aan de polderdijk
gericht op het behoud hebben een afwijkende vorm. Het gehele teren de ontwikkeling van rein is als een dambord verdeeld, met vakken
vochtig, kleurrijk grasland van elk “zes pondemaat”. In het Fries “seis
met een bijzondere weide- pûnsmiet”. Die maat vindt je ook terug in de
vogelbetekenis. Het water- uit de praktijk geboren, ook nu nog gebruikte,
peil werd in de winter ver- veldnamen als; Paadseize, Reidseize, Epke
hoogd , er ontstond weer Seize, Bultseize, Bargehokseize, Balkeseize,
verschil tussen de hogere Earste Seize, Middelste Seize, Fierste Seize,
Koarnseize.
en lagere delen van de
polder (met klei op veen
bodem), het mestgebruik werd aangepast en er mag nu niet voor 1 juli
worden gemaaid. Het agrarisch gebruik (o.a. hooiwinning en begrazing
door koeien en schapen) wordt door SBB verpacht. Het vooral op de weidevogels gerichte beheer heeft succes. De Hempensermeerpolder heeft de
kwalificatie ‘zeer goed weidevogelgebied’. Vooral het aantal broedende
Grutto`s is groot, maar ook de dichtheid van de Watersnip, de Tureluur
en de Kievit is uitstekend. Buiten de broedtijd is de Hempensermeerpolder
belangrijk als foerageer– en overwinteringsgebied: Kolganzen, Smienten,
Wintertalingen, Watersnippen en Kieviten kunnen er vaak in grote getale
worden aangetroffen. Door het veranderende beheer verandert ook de flora
in positieve richting. Zeer opvallend is de ontwikkeling van zilte vegetatie
langs de greppels. Dit wijst op aanvoer van brak water uit de zandlaag onder
de klei-op-veen-laag. De diepe polder vertoont in het voorjaar en zomer een
afwisselend kleurenpalet van bloeiende Paardenbloemen, Pinksterbloemen,
Veldzuring, Boterbloemen en grassen.
Himpenserpoldermole
Aan de noordrand van de polder staat op de ringvaartdijk een markante,
met riet beklede, monnikmolen uit 1863. Met een gevlucht van 24 meter is
deze molen de grootste in zijn soort in Friesland. De Hempenserpoldermolen is een maalvaardige grondzeiler. Een grondzeiler is een windmolen die
vanaf de grond wordt bediend door de molenaar. Door de gedrongen bouw
scheren de draaiende wieken over het erf rondom de molen. De molen was
vroeger voorzien van zelfzwichting. Dit betekende dat de windmolen was
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Consulinn Leeuwarden | alie@consulinn.nl | 06-19618699
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voorzien van kantelbare kleppen die via een ingenieus overbrengingssysteem,
met een zwichtstang, automatisch hun stand aanpassen aan de kracht van
de wind. De molen is in 1863 gebouwd voor de bemaling van de in 1784
drooggelegde Hempensermeer. In 1955 verloor de molen zijn functie, waarna
het polderbestuur de molen ‘op
afbraak’ te koop aanbood. Omdat
dit in strijd was met de molenverordening, kreeg het bestuur daarvoor
echter van de provincie Friesland
geen toestemming. Gedeputeerde
Staten adviseerde de gemeente de molen over te nemen. Dat
gebeurde in 1959, toen de molen
voor twee gulden aan de gemeente
werd verkocht, op voorwaarde dat
de in 1953 voor de aandrijving van
de vijzel in de molen geplaatste
dieselmotor niet zou worden verwijderd. In 1985 brandde de naast
de molen gelegen molenaarswoning
af. Een jaar later werd de dieselmotor toch vervangen door een
elektromotor, waarmee sindsdien
gecombineerd kan worden gemalen. Sinds 2010 is Monumentenstichting
Boarnsterhim eigenaar en beheerder van de molen.
Bezichtiging
Als de Hempenserpoldermolen draait, en dat is zeer regelmatig, dan is de
molen ook te bezichtigen, bijvoorbeeld tijdens de monument- en molendagen. Of als één van de twee molenaars aanwezig is op de molen. Het pad
langs de westelijke ringdijk is buiten het broedseizoen geopend en is zeer
de moeite waard. Gasterij De Waldwei is het hele jaar van woensdag tot en
met zondag geopend. Binnenkort is het restaurant ook per boot bereikbaar.
Bron: Dorpsbelang Goutum.
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Hoe kom je de “corona” w
TIP 1: Hou een spelletjesavond, met spelletjes als:
Wie heeft de meeste woorden in 3 minuten?
1. Schrijf een lang woord op het bord, bijvoorbeeld ‘ziekenhuisbed’.
2. Probeer nu met de letters van dit woord, nieuwe woorden te vormen.
3. De letters hoeven niet per se aansluitend te zijn.
4. Elke letter mag steeds opnieuw in een ander woord worden gebruikt.
5. De woorden moeten minimaal drie letters bevatten. ‘Huis’ zou in dit
geval goed zijn, maar ‘bende’ ook.

TIP 2: Thuis uit eten
Voor een romantisch of gewoon gezellig diner bij kaarslicht: bestel eens een
heerlijke afhaalmaaltijd bij Hotel-Eetcafé Duhoux

TIP 3: Zaadjes planten
In deze coronatijd waarin er zoveel niet doorgaat kan het hoopgevend zijn
om iets nieuws te zien groeien. Sla, tuinbonen en spinazie kun je gewoon
zaaien in wat potgrond in een eierdoos of plastic bakje. De zaadjes verkopen
ze bij de Superrr wel.

TIP 4: Voorleesestafette
Hou thuis op de bank met het hele gezin een voorleesestafette. Elk gezinslid (dat kan lezen) leest een pagina van hetzelfde boek voor. Als je alleen
woont, kun je een vriend of vriendin opbellen die hetzelfde boek ook in de
kast heeft staan.
Tim Fierant
0651240278

Arie Dol
0582551724
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winter door in Wirdum
Dobbelspel met zes stenen
Waarde van de stenen per worp:
• 1 = 100 punten
• 5 = 50 punten
• 1,2,3,4,5,6 in één worp =1.500 punten
• 3x1 in één worp =
1.000 punten
• 3x2 in één worp =
200 punten
• 3x3 in één worp =
300 punten
enz.
• De spelers beginnen om de beurt te gooien met alle zes stenen.
• Om verder te mogen spelen, moet je in elk geval een 1, of een 5, of
drie gelijke stenen, of zes opeenvolgende stenen hebben gegooid.
• Wie als eerste 10.000 punten bij elkaar sprokkelt, is winnaar.
• Na elke worp moeten van de geworpen stenen één of meer stenen
“van waarde” op tafel blijven liggen.
• In elke beurt moet je met alle stenen die geen waarde hebben, opnieuw werpen.
• Wie in één worpbeurt 450 punten scoort, mag vanaf dat moment zijn
beurt beëindigen en de score bijschrijven bij zijn totaal. Je mag niet
eerder stoppen dan je 450 punten behaald hebt.
• Hebben na een worpbeurt de geworpen stenen geen 450 punten, is
de beurt beëindigd en vervallen alle waarden van deze beurt.
• Liggen in één beurt alle zes stenen ‘van waarde’ op tafel, dan mag de
speler zijn beurt vervolgen, hij begint opnieuw met alle zes stenen.
De punten die dan worden behaald worden bij de ‘lopende’ beurt
opgeteld. Kun je bij deze worp geen steen ‘van waarde’ op tafel leggen, vervallen ook de verworven punten van de vorige worp.
Iets uitgebreidere toelichting op te vragen bij Arie Dol (a.dol6@chello.nl).
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De Seize 9, Grou, Tel. 0566 - 62 1579
Vestiging Wirdum, Tel. 058 - 255 1961
www.dejongdewal.nl, info@dejongdewal.nl
• Utiliteitsbouw
• Woningbouw
• Waterbouwkundige werken
• Restauratie en renovatie
• Onderhoud en verbouw
• Diverse diensten
- 24-uurs service
- WVG aanpassing
- zomer-/winterklaar
service vakantiewoningen
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Oplossing fotopuzzel
In het vorige nummer van de Tuorkefretter had ik een fotopuzzel geplaatst.
Het plaatje met nummer 19 was niet te vinden in de advertenties. Heb je de
anderen allemaal kunnen vinden?
Hieronder de oplossing uit welke advertentie het plaatje komt, met de bladzij
waar de advertenite is afgedrukt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Hendrik

Hotel & Eetcafé Duhoux		
2
Uitvaartzorg Bijlsma		
30
Van der Heide schilders		
44
Vasco dierenpension		
42
M. Bethlehem		
10
Axon fysiotherapie		
36
It Bertehûs		
16
Zonwering S. Verbeek		
30
Autobedrijf v.d. Werff		
50
Consulinn		24
Schoonheidsalon Louise		
10
Haaima Wirdum		
52
Superrr Wirdum		
28
Jouw tandarts		
4
De Schakel		
20
René Brouwer		
48
De Jong & de Wal		
28
Koffer op dak		
2
- - - Komt niet voor - - Iepie Lindeboom-Hospes		
48
Esmira pedicure		
16
Knipkeamer Rixt		
10
Anne de Jong uitvaartzorg		
44
Martin’s klusservice		
20
Vertaalbureau It Ljocht		
4
Wellnesspraktijk Binnenstebuijten
24

‘ELTS MINSKE IS OARS
ELTS ÔFSKIE IS OARS’

www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma
06 10 33 03 37
Dag en nacht bereikbaar
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Raad Waar
Hoe goed ken jij Wirdum en Swichum? In deze rubriek zie je iedere maand
een foto. Weet jij waar deze foto is gemaakt?

In de volgende Tuorkefretter een nieuwe foto en de locatie van deze foto.

De foto uit de Tuorkefretter van december is
een van de vogelhuisjes aan de bomen op de
Loodyk.
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Woordzoeker corona
“Wij zijn klaar met het coronavirus, maar het virus nog niet met ons.” Een
uitspraak van Hugo de Jonge.
En omdat we nog niet van het virus af zijn, gooi ik er nog een woordzoeker
met dit thema tegen aan.
Bij elk woord dat je doorstreept, streep je denkbeeldig het virus door. Met
elkaar krijgen we het virus eronder.
Succes.
Hendrik

Zoek in het diagram onderstaande woorden. De woorden staan horizontaal,
verticaal en diagonaal in beide richtingen. De overgebleven letters vormen
van boven naar onderen gelezen de oplossing.
AFZEGGINGEN
BEADEMINGSAPPARATUUR
BESMETTINGEN
BUBBLE
CHINA
COVID
ECONOMISCHECRISIS
EERSTEGOLF
ENGELSEVARIANT
GENEZEN
GESLOTENGRENZEN
GGD
GROEPSIMMUNITEIT

HUISARTS
IKDOENIETMEERMEE
ILLEGALEFEESTJES
INTENSIVECARE
ISOLEREN
KOORTS
LONGONTSTEKING
MONDKAPJES
NOODMAATREGEL
OMT
OUDEREN
PANDOMIE
QUARANTAINE

RIVM
SCHOOL
SOCIAALISOLEMENT
TESTEN
VACCIN
VACCINEREN
VERZORGINGSTEHUIZEN
VIRUS
VISIE
VLIEGREIZEN
VUURWERKVERBOD
ZIEKENHUISOPNAME
ZORG
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Jaarverslag Nut en Nocht
Beste toneelliefhebbers
Eerst wensen wij een ieder het allermooiste voor 2021. Door de wereldwijde uitbraak van het Covid19 virus is het toneelseizoen niet zo verlopen
als we graag gewild hadden. Onze in mei geplande jaarvergadering kon
uiteraard ook niet doorgaan. Naast onze stipers/donateurs willen we ook
jullie dorpsgenoten op deze wijze even bijpraten in de vorm van een korte
terug- en vooruitblik.
2019
Na ons jaarlijkse toneelstuk in januari 2019 (“Blowing”) stond meteen ons
volgende project al in de startblokken: Ter gelegenheid van 100-jarig bestaan van Nut en Nocht was in samenspraak met de feestcommissie besloten
om tijdens het dorpsfeest 2019 een jubileumvoorstelling te spelen. Vanaf
maart werd er gerepeteerd onder regie van Haije de Boer voor de klucht
“De kat yn de kelder”.
Voor deze voorstelling en voor het 100-jarig jubileum werd ondersteuning
verkregen van verschillende instanties waaronder WWS, Dorpsbelang, De
Golle, De Schakel en De Rabobank.
Tijdens het dorpsfeest op vrijdagavond 23 augustus werd een feestelijke
voorstelling gegeven voor een overvolle tent. Spelers waren: Meheret Wedman, Titus Hettinga, Rini Pijper, Durk Boonstra, Wybe Kees Koldijk, Richtsje
Appelman, Djoke Oostra, Romy van der Meer, Eelke van der Meer. Ljocht
en Lûd werd verzorgd door Elbert en Letitia de Wal: Schmink en kleding
werd gedaan door Heidi Slot en Anja de Groot: Decorbouw onder leiding
van Harm Wagenaar. Een groot succes waarmee we ons 100-jarig jubileum
bekroonden.
Dankzij een financiële bijdrage van De Rabobank waren we in de gelegenheid om in het najaar van 2019 een investering te doen in Ljocht en Lûd
(Licht en Geluid), welke we, onder voorwaarde, ook beschikbaar kunnen
stellen voor de Mienskip (gemeenschap).
2020
Vanaf november 2019 waren de repetities voor ons grote 2020-project “Jou
my wjukken”. Een toneelstuk gebaseerd op de film “As it is in heaven”. Regie was in handen van Haije de Boer. Veel spelers en veel zangers oefenden
maandenlang voor de voorstelling die we half april 3 keer zouden spelen. 5
weken voor de uitvoering werden we ingehaald door corona…
Voor ons (alle betrokkenen, allereerst de spelers, de regie, alle medewerk-
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ers en bestuur) was dit uiteraard een grote teleurstelling en voor de vereniging een financiële slag.
2021
We willen heel graag “Jou my wjukken” alsnog op de planken zetten in
2021, maar vooralsnog hebben we de voorbereidingen en repetities nog
niet kunnen hervatten.
We blijven uiteraard vol vertrouwen en geduld en intussen hebben we niet
stilgezeten!
We organiseren in februari/maart 2021 een heel leuke workshop/cursus
voor jongeren uit Wirdum, Swichum en Wytgaard. GRATIS en van harte
aanbevolen!!
Zie hiervoor onze oproep in de Tuorkefretter en it Havenpypke.
Het bestuur van Nut en Nocht wil u hartelijk danken voor uw ondersteuning. Op weg naar betere (toneel)tijden.
Bestuur Nut en Nocht

MS collecte
De opbrengst van de MS-collecte in november 2020 was € 517,46.
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat
en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal
MS Fonds investeert de opbrengst uit de MS-collecte in innovatieve onderzoeken naar MS
Ondanks de corona-beperkingen hebben de collectanten van Wirdum heel
goed hun best gedaan. Inwoners van Wirdum hartelijk bedankt voor jullie
gift.
Collectanten heel erg bedankt voor jullie inzet om deze ziekte uit de wereld
te helpen.
Steven Feenstra

Axon
Fysiotherapie
Uw prikkel tot
herstel
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

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
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Kerkje van Swichum
Sûnt desimber 2011 binne wy de behearders fan it tsjerkje fan Swichum.
Mei in protte wille ha wy dêr sûnt dy tiid op past en in protte aktiviteiten
organisearre. Mar oan alles komt in ein, wy ha oanjûn dat wy der mei ophâlde
woene, dus dat it tiid wie in opfolger/ster te sykjen.
Dat is slagge:
De Stichting Alde Fryske Tsjerken hat Hannie Schuurman út Wurdum ree fûn
it stokje oer te nimmen mei yngong fan 1 april oansteande.
Wy sille it misse, al dy gesellige minsken dy’t foarby kamen, al dy moaie
trouwerijen, de útfearten, de lêzingen, it joech in protte ferbining.
Wy hoopje wol dat wy noch wat organisearje kinne yn it foarjier, dat soe
ús tiid moaier ôfslute.
Wy hoopje ek dat Hannie mei like folle nocht it tsjerkje beheare sil as wy
dat dien hawwe en dat se der, krekt as wy, in protte enerzjy fan krijt. Wy
winskje har in moaie tiid ta.
Wa wit nochris oant sjen yn Swichum,
Hertlike groeten en tank foar alles,
Jan en Sietske Smidstra

De Voedselbank
De mand voor de Voedselbank staat altijd bij de Superrr in het dorp.
Tip voor de maand januari:
erwtensoep – bruine-/witte bonen - worst
Laten wij met elkaar in deze coronatijd de gezinnen/alleenstaanden met
kinderen extra steunen.
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ZuiderloopRoute
Twee extra waterpunten rond Goutum
Vorig jaar oktober heeft wethouder Hilde Tjeerdema de ZuiderloopRoute
geopend. Zij liep het laatste deel van één van de routes mee met een loopgroep uit Techum en een loopgroep uit Zuiderburen. Sinds de opening
hebben veel liefhebbers van wandelen en
hardlopen de routes
ontdekt. De ZuiderloopRoute is een netwerk van wandel- en
hardlooproutes in de
dorpen Goutum en
Hempens-Teerns en
de wijken De Zuidlanden en Zuiderburen. De routes zijn
te vinden op www.
zuiderlooproute.nl.
De routes in Techum en Zuiderburen moeten nog definitief gemarkeerd
worden. We hopen dat zo snel mogelijk op te kunnen pakken.
Vlak voor de meivakantie zijn er langs de route nog twee extra watertappunten geplaatst. Behalve bij het in 2018 geplaatste tappunt in Goutum kun je
nu ook bij de startpunten in Techum (bij de Techumerpleats) en Zuiderburen
(bij Markant) een flesje met water vullen of een slokje water nemen.
Voldoende water drinken is belangrijk, zeker tijdens het sporten. Water is
een gezond alternatief voor zoete frisdranken. Het navullen van een bidon
of waterflesje met drinkwater is ook duurzamer dan ...
Het plaatsen van deze tappunten markeert de afronding van fase 1 van het
project ZuiderloopRoute. De plaatsing is mogelijk gemaakt door een extra
bijdrage van de wijkpanels van Zuiderburen en De Zuidlanden. Ook de ervaring die Dorpsbelang Goutum had met het plaatsen van het tappunt bij
het dorpshuis Ien en Mien kwam goed van pas.
Alle drie startpunten van de ZuiderloopRoute beschikken nu over een watertappunt. In de buurt van al deze locaties bevinden zich basisscholen,
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speeltuinen en sportvoorzieningen. Dit maakt de tappunten niet alleen interessant voor hardlopers en wandelaars op de ZuiderloopRoute. We hopen
dan ook velen de watertappunten zullen gebruiken.

Tappunt Goutum (bij Ien en Mien)

Tappunt Zuiderburen (bij Markant)
Bron: Dorpsbelang Goutum

Tappunt Techum (bij Techumerpleats)
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Droedels
Dit keer heb ik een andersoortige puzzel voor jullie. Zoek de oplossing van
deze droedels.
Een droedel is een raadsel en een woordspel waarbij alleen letters gebruikt
worden en waarbij de onderlinge positie dikwijls van belang is. Enkele
voorbeelden:

R
G

MM = Emmen

LSP

MR

Z
G
T

1
__
B

B
__
Z
G

DD
W

RN
___
R

C
__
R

= ring (R in G)
Hendrik

TDS

DR88

R V R
GG

MMR

R
__
N

N
GN

B
D
__

N

ZZT
L
__
D
H

N

K
D
__
W

EVS

G
PN

6

R N D
G

K
___
NN

BG

P
D
__
L
G

MR
___
K

P
DLP

D

GMM

D
___
PA
D
JE
__
Z

P
DA
KKK

R N
DG

L
G
__

Z
__
R

E

L
2G

PR

D
___
LN

L
__
N
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M

L

D

P

G
G
__
ZD

ON

W

Z

GB
D

K
___

G
PL

L

GA
ND

DE

En wat zo mooi is: Je kan ze zelf ook maken en aan je vrienden geven.

Greate Mar 2
9005 XJ Wergea
tel: 058-2895458
info@dierenpensionvasco.nl
www.dierenpensionvasco.nl

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

- Vakantie

- Werk (dagopvang)
- Langdurig verblijf

Ook hebben wij;

- Dagje uit

- uitlaat service

- Thuis verzorging huisdier

Vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website
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PLONS
Er waren toch nog dappere mensen die op nieuwjaarsdag een duik in het
koude water wilden maken.
In verband met de corona-uitbraak was er geen nieuwjaarsduik georganiseerd. Dus geen massaal plonz-plezier dit jaar.

Foto Berber Bouma
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zorgvuldig
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl
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Spreuken en uitspraken
Bij vlagen ben ik geniaal... Helaas is het hier altijd windstil...
Teamwork: organisatie-systeem waarbij vier mensen betaald worden voor
het werk van één.
20 Jaar ervaring zegt niets, men kan het ook 20 jaar verkeerd gedaan hebben.
Als je niet kunt wat je wilt, wil dan wat je kunt!
Leer van andermans fouten, je hebt immers de tijd niet ze allemaal zelf te
maken.
De eerste plaats waar je iets moet zoeken, is de laatste plaats waar je zou
verwachten het te vinden.
Het beste bewijs voor het bestaan van intelligent buitenaards leven, is het
feit dat ze nooit contact met ons hebben gezocht.
Je hebt denkers en je hebt doeners. De ergste zijn de denkers die denken
dat ze wat doen.
Uit recent onderzoek is gebleken: Treinen rijden niet op tijd, maar op rails.
Soms is het beter om uw mond dicht te houden en de mensen zich te laten
afvragen of u niet goed wijs bent, dan uw mond te openen en alle twijfels
weg te nemen.
We realiseren ons pas hoe goed ons geheugen is, als we proberen iets te
vergeten.
Dat uw tegenstander ongelijk heeft ... bewijst nog niet dat u gelijk hebt.
De mens is geneigd naar de top van de berg te klimmen, terwijl er in het
dal vaak mooiere bloemen staan.
Al is een herinnering verleden, het zal altijd blijvend zijn.
Kleintjes zeggen dingen die groten niet kunnen verzinnen.
Hendrik
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Agenda van 15 januari tot 1 maart 2021

		

geen opgaven

Wanneer komt hierin weer verandering?
Hoe lang houdt het virus ons nog in bedwang?

Wilt u een vergadering, feestavond of iets anders organiseren, spreek dan
de datum af met ons Agendabureau bij Baukje Dol, telefoon: 2551724.
Zo voorkomt u, dat u met een lege zaal zit. Niemand kan op 2 plaatsen
tegelijk zijn.
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk
In iedere dienst worden 2 collectes gehouden.
Vanwege de recente RIVM-maatregelen zijn de kerkdiensten in ieder geval tot
en met 17 januari alleen online te volgen (zie hieronder). Via onze website
kunt u volgen of en wanneer deze situatie verandert.

17 januari

09.30 uur

da. W. de Boer – Romkema

24 januari

09.30 uur

da. Y. Slik, Balk

31 januari
09.30 uur
da. W.de Boer-Romkema
					Maaltijd van de Heer
7 februari

09.30 uur

dhr. Jenne Minnema, Zwolle

14 februari

09.30 uur

da. W.de Boer-Romkema

21 februari
09.30 uur
ds. P. Beintema, Leeuwarden
					1e zondag 40-dagentijd
Elke dienst is rechtstreeks in woord en beeld op de computer te volgen via
de site https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.

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. Wie dat wil, kan
vooraf de liturgie van de dienst opvragen. Een eenmalig mailtje naar het
beamerteam is voldoende: beamerPknw@outlook.com

Voor een afscheid met
liefde en respect
Iepie Lindeboom-Hospes
útfeartbegelieder

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf

mobiel 06 414 630 30

Voor al uw timmeren onderhoudswerk
in huis en er buiten.

Swichumerdyk 9
9088 AP Wirdum
info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard
Contactgegevens:
Adres:
Telefoon:
Website:

it Kleaster 1, 9089 BX Wytgaard
058 - 7634513
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 schoolvakanties)
ZIEKENHUISVERVOER UVV
U. Postmus		
G. Emersonstr. 1
T. Bakker
Swichumerdyk		

tel.: 058-2552192
tel.: 058-2552606

PKN-GEMEENTE
Predikant: Ds. W. de Boer-Romkema, Legedyk 20, Wirdum
email: wiebrigdeboer@cs.com			
tel.: 06-81477858
UITVAARTVERZORGING
Bode: Anna Bijlsma, Easterein 3, Garyp		
						of

tel.: 06-10330337
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 DORPSHUIS
Voor het huren van een ruimte in de Golle kunt u terecht bij Anneke Hijman,
tel. 06-42540376 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)

NIEUW BIJ
HAAIMA WIRDUM!
UW GARAGE VOOR SERVICE &
ONDERHOUD, APK EN REPARATIE
VAN ALLE MERKEN

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

