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Foarside
Op 5 mei wapperde de Engelse vlag, tesamen met de Nederlandse en Friese vlag op
de begraafplaats van Wirdum.
Foto van Christa Koops.

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
Poalsk
Deensk
Russysk
Spaansk
Sweedsk
Italjaansk
Tsjechysk
Slowaaksk
Nederlânsk
en oare talen

5

Fan e toer besjoen
Verhalen doorgeven
“Mem, vandaag waren we met de klas op het kerkhof
bij het graf van Robert William Fisher. De piloot die in de
Tweede Wereldoorlog is omgekomen bij Wirdum.”
Wat is ook alweer het verhaal van piloot Fisher? Ik vraag het
onze jongste en pak er ondertussen de website 4en5mei.
nl/oorlogsmonumenten even bij.
Het monument voor William Robert Fisher herinnert aan de
geallieerde vlieger die op 21 januari 1943 bij de spoorbaan
Leeuwarden-Zwolle is omgekomen.
In 1943 was een Wellington van de Royal Air Force op weg om mijnen te
leggen in de Duitse vaarroute ten noorden van Terschelling. Toen het toestel
in de buurt van het eiland in mist terechtkwam, werd het getroffen door
een granaat van het afweergeschut van de bezetter. Zwaar beschadigd
en zonder kompas raakte de Wellington in de mist de weg kwijt. Na de
Waddenzee en de Afsluitdijk te zijn overgestoken, bereikte het vliegtuig

foto: 4en5mei.nl gemeente Leeuwarden
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iets ten noorden van Workum het vasteland. Er volgde een enerverende
vlucht op ongeveer 15 meter hoogte, waarbij een vleugel van het toestel in
de buurt van Mantgum de top van een telefoonpaal afsloeg. Toen ook de
bakboordmotor uitviel, heeft de Wellington iets ten noorden van Wirdum
een noodlanding gemaakt. William Robert Fisher kwam hierbij om het leven.
De overige bemanningsleden waaronder George Emerson raakten gewond.
Het is mooi dat verhalen over de oorlog doorgegeven worden en dat groep
7/8 op deze woensdag met z’n allen op het kerkhof stond om een van deze
verhalen te horen. En nog mooier: De Doarpsskoalle heeft het monument
geadopteerd.
Ondertussen vertel ik de hele korte versie van dit stukje geschiedenis ook
regelmatig als ik de naam van de straat waar ik woon moet spellen. George
Emersonstrjitte. De combinatie van de Engelse voor- en achternaam met het
Friese woord strjitte is opmerkelijk. En dat is dan weer een mooie reden om
dat meteen even uit te leggen.
Alwien de Boer

Sa binne der wol mear opmerklike
nammen yn Wurdum. Foar my is de
namme op de fytstunnel ûnder de
A32 hiel bysûnder. Oer dy namme,
der soen jo ek in hiel ferhaal oer fertelle kinne...
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Mededelingen Dorpsbelang mei 2021
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 31 mei.
Dringende oproep voor bestuursleden!
Ondanks vele oproepen in de Tuorkefretter hebben we nog niet voldoende
bestuursleden kunnen vinden.
Onze penningmeester gaat dit jaar verhuizen en legt dan zijn taken neer.
Ook hebben we nog steeds geen secretaris.
Mocht het niet lukken om voldoende bestuursleden te werven zal het bestuur
lang niet alle taken meer op kunnen pakken.
Wat doet een bestuurslid van Dorpsbelang?
Niet alleen vergaderen. Maar ook in contact zijn met inwoners van Wirdum en Swichum, gemeente en andere instanties. We zitten aan tafel met
beslissers, deskundigen en inwoners. Samen gaan we voor een leefbaar
dorp. Op dit moment houden we ons o.a. bezig met de volgende onderwerpen:
• Nieuwbouw Hikkemieden
• Informatiescherm in de winkel realiseren
• Verkeerslawaai N32
• Samenwerking school en dorp in mogelijk het oprichten van een
multi functioneel gebouw
• Verkeersveiligheid in de dorpen
• Groen onderhoud
• Wensen / klachten vanuit het dorp
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Vindt u het leuk om met ons aan deze en andere onderwerpen te werken?
Geef dit dan aan via de mail: db.wurdum.swichum@gmail.com
Secretaris
De secretaris speelt een belangrijke rol binnen het bestuur en vormt samen
met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur. Per direct
zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. Gezien de taken van deze functie is het mogelijk om vooraf enkele maanden mee te draaien met Leoni,
die de huidige secretaristaken op zich neemt.
Welke taken kan je verwachten;
- Voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen (iedere
laatste maandag van de maand behalve in de maanden juli en augustus)
- Voorbereiden van de jaarvergadering
- Contactpersoon richting externe instanties (bijv. gemeente, dorpsgenoten, verenigingen)
- Doorgeven van meldingen aan de gemeente en toezien op reactie
en uitvoering
- Eventueel deelname aan werkgroepen
- Per week ben je ongeveer 2 tot 4 uur kwijt aan je taak als secretaris
Neem voor informatie over deze functie contact op met Dorpsbelang
db.wurdum.swichum@gmail.com of met Leoni Lesterhuis-Bouma 0613097771
Penningmeester
Onze penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve taken. De taken zijn gericht op het op orde houden van de cijfers,
verslagen en overzichten. Ledenadministratie wordt samen met onze ledenadministrateur beheerd.
-

Financieel jaaroverzicht (overzicht in- en uitgaven en balans).
Kascontrole regelen (stukken klaarmaken en versturen, controle bij
een cie.lid thuis)
Jaarvergadering/verantwoording naar leden: stukken gereed
maken, presenteren op jaarvergadering (in april of mei).
Bijwonen bestuursvergadering (voortgang financiën melden;
meedenken, voorstellen doen)
Per week ben je ongeveer 2 uur kwijt aan je taak als penningmeester
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Betrokken en enthousiaste bestuursleden
Sinds enkele jaren is ons bestuur onderbezet. Daarom zijn wij ook opzoek
naar algemeen bestuursleden.
Welke taken kan je verwachten;
- Bijwonen bestuursvergadering (iedere eerste maandag van de
maand behalve in de maanden juli en augustus)
- Eventuele deelname aan werkgroepen, bijvoorbeeld groen, nieuwbouw, duurzaam
- Per week ben je ongeveer 1 tot 2 uur kwijt aan je taak als algemeen
bestuurslid
Voor informatie over algemeen bestuursleden binnen Dorpsbelang, neem
contact op met Dorpsbelang db.wurdum.swichum@gmail.com of met Heleen Bruggen 06-11815910
ALV
Op 23 juni om 19.30 uur willen we onze nieuwjaarsbijeenkomst en ALV
organiseren voor onze leden.
De manier waarop deze bijeenkomst zal plaatsvinden is afhankelijk van de
dan geldende coronamaatregelen. We verwachten hierover in de volgende
Tuorkefretter meer te kunnen vertellen.
Namens Dorpsbelang,
Leoni Lesterhuis-Bouma

We zijn nu bijna driekwart jaar onderweg met onze nieuwe school. We hadden ons wel wat een ander schooljaar voorgesteld dan dit jaar. De tweede
lockdown en alle maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de kinderen op
een hele andere manier moesten leren. Gelukkig konden de kinderen van
de basisschool wel weer snel fysiek naar school. We gaan na de meivakantie

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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bezig met de laatste weken van dit bijzondere schooljaar. We hopen dat we
nog een aantal leuke activiteiten kunnen organiseren voor onze kinderen.
Hondertste leerling
Vanaf 17 mei zitten er honderd leerlingen op onze school. Daar zijn we
erg blij mee. We groeien vooral in de kleutergroep. Dat betekent dat we
vanaf 17 mei met twee kleutergroepen gaan werken. We maken een extra
kleuterlokaal in het gebouw van de kinderopvang. Door deze ontwikkeling
kunnen we in alle groepen nieuwe kinderen plaatsen. Er is voldoende ruimte.
Mocht u voor uw kinderen op zoek zijn naar een school, dan laten wij u
graag onze school zien. U bent welkom voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek (wel met inachtneming van de coronamaatregelen).
Dagopvang 0 tot 4 jaar
Naast de speelleergroep, de voorschoolse opvang (VSO) en de buitenschoolse
opvang (BSO) gaan we na de zomervakantie (augustus 2021) starten met
dagopvang van 0 tot 4 jaar. Dit doen we in samenwerking met Stichting
Kinderopvang Friesland.
Om alvast te weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen, kunt u zich
(vrijblijvend) aanmelden bij ons. Dit kunt u doen door een mail te sturen
naar ondergetekende. In de mail graag aangeven om hoeveel kinderen het
gaat en voor welke dagen u opvang nodig heeft.
Vernielingen en afval op het plein
We vinden de laatste weken veel rotzooi op ons plein. De leerkrachten en
pedagogisch medewerkers moeten soms ‘s ochtends het plein opruimen
omdat er glas, afval etc. ligt. Vooral het glas is erg lastig. We willen niet
dat onze kinderen zich verwonden. Helaas treffen we ook vernielingen aan.
Het gaat dan om speelmateriaal en materiaal op en aan de gebouwen. We
snappen heel goed dat het schoolplein een fijne plek is om rond te hangen.
Dat is natuurlijk helemaal prima, maar neem je rotzooi mee naar huis en
blijf met je handen af van het materiaal. We willen u vragen om samen met
ons op te letten en kinderen en jeugd aan te spreken wanneer u iets ziet.
Namens het team,
Sjoukje Kalsbeek (directeur)
s.kalsbeek@pcboleeuwarden.nl
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Amigo, makker, freon, buddy...
Oftewel een (vrijwillig) maatje. Deze groep vrijwilligers is een onmisbare
partij in de gemeente Leeuwarden, waar honderden vrijwillige maatjes actief
zijn. De vraag blijft groeien en daarom besteedt Vrijwilligerswerk Amaryllis,
in de maand mei, samen met acht vrijwilligersorganisaties extra aandacht
aan de werving voor dit type vrijwilliger.
In de gemeente zullen online en fysiek diverse oproepen voor vrijwillige
maatjes te vinden zijn. Naast de oproepen worden er ook verhalen gedeeld
door actieve vrijwilligers. Mensen die ook graag vrijwilliger willen worden
kunnen via de bijbehorende website direct zien welke organisaties op
zoek zijn naar nieuwe maatjes en kunnen zich dan ook meteen aanmelden
bij de organisatie. De deelnemende organisaties zijn, Solidair Friesland,
SchuldHulpMaatje, Bezoek&Co, Netwerk Time to Connect, Humanitas, De
Zonnebloem, Fier en Stjoer.

Maatjes worden ingezet voor diverse doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, zowel met een psychische en/of lichamelijke beperking
als zonder beperking. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hebben van een
maatje ertoe kan bijdragen dat de maatschappelijke positie van iemand
verbetert. Ook leidt het tot meer zelfvertrouwen, een positievere blik op de
toekomst en een verruimde leefwereld.
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‘’De klik was meteen heel goed, om helemaal niks liggen wij soms in een
deuk’’ aldus een maatje en de hulpvrager.
Vrijwilligerswerk Amaryllis
Vrijwilligers zijn vaak de drijvende
kracht achter maatschappelijke organisaties. Zonder vrijwilligers zouden deze organisaties niet kunnen
bestaan. Met veel inzet en enthousiasme maakt Vrijwilligerswerk Amaryllis
zich daarom sterk voor vrijwilligerswerk! In Leeuwarden en omgeving is
Vrijwilligerswerk Amaryllis er voor de vrijwilliger en ook voor de organisaties
die vrijwilligers zoeken. Vrijwilligerswerk Amaryllis ondersteunt vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers door het delen van kennis, verbinden, adviseren
en trainen.

Activiteiten Golle
Hallo Dorpsgenoten,
Vanuit de Gollefreonen even een berichtje om jullie te laten weten dat we
de situatie omtrent het organiseren van activiteiten nauwlettend in de gaten
houden. Graag hadden we als vanouds ook dit jaar weer Koningsdag willen
organiseren maar helaas was dit nog niet mogelijk.
Ook het organiseren van de avond4daagse zullen we moeten opschuiven tot
na de zomervakantie. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we jullie
daarvan op de hoogte stellen.
Hopende op jullie begrip. Tot gauw!
Namens Gollefreonen,
Tjitske Swierstra en Mathilda Wassenaar

16

De Puppywens
Er was eens een Grote Zwitserse Sennenhond en haar
naam is Evi. Ze woont bij Ada en haar gezin op de boerderij en zoals het haar rasstandaard betaamt, is Evi een robuuste en imposante
verschijning met een opmerkzaam en onbevreesd karakter. Binnen een leuke
gezinshond, maar buiten een eigengereide erfhond, die absoluut niet over
zich heen laat lopen. En aangaande gezinsplanning vertoefde Evi niet bepaald
op dezelfde golflengte als haar bazin. Een bijzonder apart portret, hetgeen
duidelijk moge worden uit het volgende ongelooflijke relaas.
Wat zou het toch leuk zijn om bij Evi een nestje te fokken, zo werd er in huize
Ada gedacht. Dus werden er plannen gesmeed en stappen ondernomen.
Dat bleek niet van een leien dakje te gaan. Diverse pogingen strandden stuk
voor stuk. Of Evi moest de reu niet, of de reu mocht haar niet, of het kwam
gewoon überhaupt niet eens tot ‘vastzitten’. Elke keer wéér een teleurstelling die steevast eindigde met een negatieve echo bij ons op de praktijk. En
schijnzwangerschap, dat dan weer wel…
Er werd niet alleen in de spaarzame genenpool van de eigen rasvereniging
gezocht, maar gaandeweg werd ook Ada minder kieskeurig. Een pronkrug
als vader leek haar op een gegeven moment zelfs een leuke combi. Ondertussen waren we allang overgestapt op bloedprikken bij Evi om precies het
juiste moment van conceptie te duiden. Maar ook dat mocht niet baten.
Ada was er begin vorig jaar wel klaar mee en besloot Evi te laten steriliseren.
Was ze meteen van de schijnzwangerschap af.
Maar toen brak helaas de Covid-pandemie uit. Nederland ging in de lockdown en in die eerste periode moest onze praktijk alle geplande, niet spoedeisende operaties afzeggen. Waaronder ook die van Evi.
Eind mei werd Evi dus gewoon weer loops. Er werd bedacht om het dan nog
één keertje te proberen. Weer werd er bloed geprikt en een reu uitgezocht.
Maar nu kwam het zelfs niet eens tot een dekking! Na onenigheid met de
baas van de reu, die natuurlijk vond dat het aan Evi lag, dacht Ada: ‘geen
gesodemieter, ik weet een leuke Labradorreu, wat kan het mij ook schelen;
we proberen het gewoon!’ En die Labrador wilde wel dekken. Bingo! En
het laat zich raden: een maand later bleek Evi op de echo drachtig. De vlag
ging uit in huize Ada!
In augustus was Evi uitgerekend, uitgerekend in het allerlaatste weekend dat
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ik dienst had. Op vrijdagmiddag onder het spreekuur startte de bevalling.
Meteen na de laatste patiënt ben ik even wezen kijken. Alles leek prima en
geduld was het devies. Maar er kwamen echter geen persweeën, wel vloeide
Evi anderhalf uur later plotseling een groene substantie. Dat deugt niet als
er nog geen pups zijn! Pijlsnel werd de OK in gereedheid gebracht en de
aanstaande moeder kwam naar de praktijk. De keizersnede ging vliegend; ik
trof zes pups aan, waarvan twee al overleden waren en eentje erg afwijkend.
Die laatste hebben we
laten gaan, maar de drie
resterende puppies waren
gelukkig prima gezond en
vol levenslust! Evi kwam
vlot en goed uit de operatieroes, maakte rustig
kennis met haar drie pups
en vol goede moed toog
Ada samen met het zó
gewenste nestje en haar
Evi naar huis!
Al om zeven uur de volgende ochtend werd ik
gebeld: ‘Menno, je wilt
het niet geloven, maar
die hond van mij heeft
één pup doodgebeten en
de andere twee gewoon
opgevreten…’ Daarna
was het even heel stil op
de lijn.
Zo leerde Evi ons dat wij
mensen kunnen wikken wat we willen, maar dat de natuur beschikt. Inmiddels is Evi wél daadwerkelijk opnieuw onder het mes gegaan en er zullen
geen nestpogingen meer volgen, zo werd definitief nuchter besloten. Dus
eindigt dit wrede ‘sprookje’ met de wens dat Ada & Evi, desondanks, samen
nog een lang en gelukkig leven tegemoet mogen gaan.
Menno J. Wiersma
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
menno@bistedokter.nl
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Rabobank
Coöperatiefonds: heb
je een leuk project?
Doe een aanvraag!
Twee uitkeringsrondes per
jaar. Deadline insturen
aanvraag 1 mei en 1 oktober.
Meer info Rabobank.nl/lnwf
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Twee miljoen euro aan coronasteun voor cultuur
Op woensdag 28 april heeft de gemeenteraad van Leeuwarden unaniem het
voorstel van het college overgenomen om een breed coronasteunpakket voor
de samenleving in Leeuwarden in te zetten. Voor het culturele veld komt
daarmee een totaalbedrag van € 2 miljoen beschikbaar. Twee regelingen zijn
hiervoor inmiddels uitgewerkt, in juni volgen nog twee regelingen.
Rijksgelden één op één doorgezet
De wethouder beseft dat wellicht niet alle schade
hiermee gedekt wordt en ook dat de gemeente
hiermee niet alle financiële problemen van bijvoorbeeld werkenden in de cultuursector oplost.
“We hebben ernaar gestreefd om een breed pakket samen te stellen dat de culturele infrastructuur ondersteunt, die makers en de amateurkunst
ondersteunt en die ook de toekomstbestendigheid van de sector helpt. Met dit gehele pakket
proberen we zeker ook reuring in de stad te stimuleren. Zodat we straks, met
de versoepeling van de maatregelen, weer kunnen genieten van al het moois
dat onze stad en dorpen te bieden hebben”, aldus wethouder Hein Kuiken.
Regelingen als hulp bij schade en perspectief voor cultuurprogramma
Op dit moment zijn er twee regelingen uitgewerkt. Begin juni verwacht de
gemeente de andere twee regelingen te publiceren. De regelingen zijn er
niet alleen om te helpen bij geleden schade, maar ook om perspectief te
bieden voor het culturele programma van dit jaar en voor de toekomst.
1. Regeling voor cultuurmakers gericht op nieuwe projecten
Met behulp van de ‘Tijdelijke Regeling Subsidie makers culturele sector gemeente Leeuwarden’ kunnen makers een project starten en zo een impuls
geven aan het huidige culturele aanbod. Hierdoor blijft de kunst, ondanks
de coronacrisis, in beeld en in ontwikkeling. Deze regeling richt zich op
professionele culturele makers woonachtig, gevestigd en/of werkzaam in de
gemeente Leeuwarden. Deze makers zijn tenminste één jaar professioneel
werkzaam in de culturele sector. Activiteiten waarvoor een aanvraag wordt
ingediend, moeten in 2021 plaatsvinden. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 5.000,-.
2. Regeling voor amateurkunst als hulp bij voortbestaan
De ‘Subsidie Coronacompensatie voor organisaties en verenigingen op het
gebied van amateurkunst’ richt zich op lokale organisaties of verenigingen

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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op het gebied van amateurkunst, zonder winstoogmerk. Deze organisaties of
verenigingen kunnen een beroep doen op deze regeling wanneer ze in hun
voortbestaan worden bedreigd doordat ze aantoonbaar financiële schade
hebben geleden als gevolg van de coronacrisis. Het maximaal aan te vragen
bedrag is € 5.000,- per organisatie of vereniging.
Overige onderdelen uit steunpakket
Naast de regelingen voor cultuur is ook de Regeling noodfonds Corona
2021 vastgesteld. Non-profitorganisaties op het gebied van sport, recreatie, en sociaal maatschappelijke organisaties en instellingen kunnen hier
een beroep op doen.
Voor ondernemers is in het coronasteunpakket een aantal bestaande tegemoetkomingen verlengd of (op)nieuw ingesteld. Ook investeert de gemeente
in een zevental projecten waarin de gemeente voor het collectief van ondernemers het lokale ondernemersklimaat wil verbeteren.
Deze regelingen en andere informatie over het coronasteunpakket voor de
Leeuwarder samenleving is te vinden op www.leeuwarden.nl/coronaregelingen.

Voedselbank
Graag aandacht voor het volgende: Voedselbanken groeiden de afgelopen
jaren heel snel.
30.000 huishoudens zijn elke week afhankelijk van een voedselpakket. Dat
zijn ruim 70.000 mensen. Het einde van deze groei is nog niet inzicht. De
voedselpakketten worden samengesteld uit voedsel dat wordt aangeboden
door supermarkten, overige bedrijven en kerken.
Tip voor de maand mei: Koffie - thee
De voedselmand staat de eerste zondag van de maand in de hal van de
kerk. Daarnaast staat de voedselmand de hele maand bij de supermarkt in
ons dorp: de Centerrr.
Van de PKN gemeente Wirdum e.o.
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Liberation Route Europe
Voorproefje van vier Atlantikwall-locaties
via livestreams
Met ‘luisterplekken’ is het waddengebied officieel deel van internationale
herdenkingsroute LRE.
Met de ingebruikname van zgn. ‘luisterplekken’ zijn de provincies Groningen,
Fryslân en Noord-Holland officieel aangesloten bij Liberation Route Europe
(LRE). Informatiepanelen en audioverhalen vertellen in drie talen over wat
zich op die plekken heeft afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. De
plekken zijn te vinden langs de internationale herdenkingsroute van LRE.
Deze wandelroute volgt voor zover mogelijk dezelfde weg die de geallieerden vanaf 6 juni 1944 (D-Day) tot aan het einde van de oorlog door
West-Europa aflegden.
Overal langs de 3000 kilometer lange route vanaf Londen tot Berlijn worden
de indrukwekkende verhalen en gebeurtenissen verteld door Liberation
Route Europe, die ook via een gratis app zijn te beluisteren. In Nederland
zijn verspreid over vijf provincies inmiddels al ruim tweehonderd verhalen te
lezen en te horen. Eerder al in Drenthe en nu dus ook langs de waddenkust.
Locaties rond Atlantikwall
De nieuwe locaties langs de waddenkust zijn er gekomen op initiatief van
Waddenfondsproject Atlantikwall in het Waddengebied. Zo is een luisterplek
gerealiseerd bij het Atlantikwall Centrum in Den Helder, tevens een mooi
startpunt om meer over de Atlantikwall te weten te komen. Ook zijn er twee
luisterplekken op Texel, die onder meer het verhaal van de Russenoorlog
vertellen. In Friesland is er een bij het Kazemattenmuseum Kornwerderzand
aan de Afsluitdijk, dat verhaalt over de 255 Nederlandse soldaten die de
Duitsers wisten tegen te houden aan het begin van de oorlog bij de Stelling
Kornwerderzand.
Bij Bunkermuseum Schlei op Schiermonnikoog wordt verteld over de grote
impact die de bouw van de Atlantikwall had op het eiland. Tot slot is in
Groningen een luisterplek te vinden bij Batterij Fiemel bij Termunten. Net als
negen andere locaties in het waddengebied is ook deze locatie toegankelijk
gemaakt voor bezoekers met informatie, bunkers, stellingen en routes door
de omgeving.
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Livestreams op locaties
Omdat de locaties door de coronamaatregelen momenteel niet bezocht
kunnen worden, is een serie van vier livestreams gemaakt. Zo kunnen
omwonenden en geïnteresseerden alvast een deel van dit betekenisvolle
erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog beleven. Joël Stoppels, oprichter en
gids van Battlefield Tours, presenteert de livestreams met lokale experts bij
de Atlantikwall-locaties en nieuwe luisterplekken. De eerste livestream vindt
plaats vanuit Batterij Fiemel bij de Punt van Reide in Groningen, de plek
waar de laatste oorlogshandelingen in Nederland hebben plaatsgevonden.
De livestreams zijn via het Facebook-account van Visit Wadden www.facebook.com/visitwadden te zien. De livestreams worden op 14 april (Batterij
Fiemel), 21 april (Kazemattenmuseum), 28 april (Atlantikwall Centrum) en
12 mei (Bunkermuseum Schlei) van 20.00 tot 20.20 uur uitgezonden.
Canadian Trail
Het uiteindelijke doel van LRE is vele bijzondere (herdenkings)locaties, luisterplekken, musea, erfgoed en lokale horeca te ontsluiten in een blijvend
netwerk van herinneringsroutes. Om te beginnen met een goed geoutilleerd
netwerk van (langeafstands)wandelroutes dat de geallieerde bevrijders
blijvend eert en duurzaam toerisme stimuleert. De provincies Groningen,
Drenthe en Friesland werken samen met Bevrijdingsfestival Fryslân aan een
speciaal tracé dat de Canadese bevrijders volgt, de Canadian Trail.
Daarmee kunnen zowel bewoners en bezoekers als wandelaars letterlijk
in de voetstappen van de Canadese troepen treden. Onderweg worden ze
geïnformeerd door luisterplekken, digitale informatie en Vectors of Memory
over de persoonlijke verhalen van ontbering, heldenmoed en medemenselijkheid. Net zoals destijds bij de Canadezen, wordt de opmarsroute na Zwolle
gesplitst. Het ene traject loopt door naar Friesland, het andere via Drenthe
naar Groningen, om in Groningen-stad weer samen te komen en via Delfzijl
en Termunten richting Duitsland af te buigen. LRE en de drie provincies hopen
medio 2022 het noordelijke tracé van de LRE officieel te kunnen openen.

De gemeente brengt in
kaart hoe, en in welke

Onderzoek

2021

Daarom gaan we op zoek naar duurzame
alternatieven voor warmte zodat we in
Nederland uiteindelijk in 2050 aardgasvrij
zullen zijn. Stap voor stap gaan we hiermee aan de slag.

De meeste mensen gebruiken nu nog
aardgas om te koken en hun woning te
verwarmen. Maar het gebruik van
aardgas is niet goed voor ons klimaat.

Om in de toekomst Leeuwarden mooi
en leefbaar te houden, moeten we
nu al nadenken over duurzame
veranderingen.

Wijkplannen

2021-2024

GAS
AARD

2050

24
Illustratie: Visser en de Graef Communicatie

RIJ
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De uitkomsten uit het onderzoek en uit alle gesprekken,
komen samen in een warmtevisie. Elke gemeente in
Nederland moet eind 2021
zo'n plan hebben.

Visie op
warmte

Duurzaam

Uiteindelijk zullen we
in 2050 elke wijk
duurzaam verwarmen,
zonder aardgas.

We gaan graag met u in gesprek. Meer informatie
hierover volgt.

Praat mee - Doe mee aan de dialoogsessies.

Denk mee - Vul de enquête in en laat weten
wat u belangrijk vindt in deze overstap. Het kost
u slechts 15 minuten van uw tijd.

Wat vindt u belangrijk bij deze overstap?
Wij horen graag wat u hiervan vindt.

Daarna gaan we wijk
voor wijk, samen met de
bewoners, een haalbaar
en betaalbaar wijkplan
opstellen.

Samen gaan we stap voor stap naar een aardgasvrije toekomst

Heeft u nog vragen over een aardgasvrij Leeuwarden?
Neem dan contact op met gemeente Leeuwarden via
14058 of duurzaamheid@leeuwarden.nl

Enquête

Vul onze enquête online in vóór 10 mei
op www.leeuwarden.nl/aardgasvrij.
Of gebruik deze handige QR code.

Doet
ook mee?
Vul de enquête in.

AARD

volgorde, wijken het beste
kunnen overstappen op
duurzame warmte. Hiervoor
gaan we in gesprek met
u als inwoner.
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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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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 april is
het hart naast de deur van de nieuwe
jeugdsoos in ons dorpshuis De Golle.

‘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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Heropening expositie:

‘Wy kinne der noch wol ien by ha’
interactief, digitaal én met podcast

Zou ik mijn kind aan een vreemde meegeven? Zou ik met gevaar voor eigen leven een kind opnemen in mijn gezin? Met deze dilemma’s werden
Joodse gezinnen en Friese pleeggezinnen geconfronteerd in de Tweede
Wereldoorlog.
Tijdens de bezetting werden honderden Joodse kinderen naar Fryslân gesmokkeld om onder te duiken. In de digitale tentoonstelling ‘Wy kinne der
noch wol ien by ha’, die vanaf 15 april te zien is op de website van Tresoar,
worden de verhalen van achttien van deze kinderen en hun Friese helpers
verteld. Bovendien vertelt smokkelkind Fred van Vliet in een nieuwe podcast
zijn indrukwekkende verhaal.

Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd, een jubileumjaar dat groots gevierd zou worden. Het coronavirus gooide helaas
roet in het eten. Ook Tresoar moest eerder de deuren sluiten, waardoor de
fysieke tentoonstelling ‘Wy kinne der noch wol ien by ha’ maar kort te zien

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

31
is geweest. Vanaf 15 april 2021, 75+1 jaar na de bevrijding van Fryslân, wil
Tresoar met de digitale tentoonstelling ‘Wy kinne der noch wol ien by ha’
mensen alsnog de kans bieden om de tentoonstelling te bezoeken. In deze
tentoonstelling loop je door een virtuele ruimte waarin je op de portretfoto’s
van de smokkelkinderen kunt klikken om hun verhalen te lezen en je kunt
een bijzondere podcast beluisteren.
In de podcast, een nieuw onderdeel van de tentoonstelling, vertelt Fred van
Vliet zijn verhaal. Fred van Vliet werd in 1942 in Amsterdam geboren. Zijn
moeder nam het hartverscheurende maar levensreddende besluit om Fred
te laten onderduiken. Als baby werd hij door de dappere verzetsheldin Iet
van Dijk naar Fryslân gesmokkeld en ondergebracht bij Marten en Helene
van Vliet, in Sneek. In de podcast, gemaakt door Mijn Oerverhaal, vertelt
Fred van Vliet meer over de reis die hij maakte en de impact ervan op zijn
latere leven.
De tentoonstelling is onderdeel van het project ‘De terugkeer van de Joodse
Kinderen’. Het project is een samenwerking van Tresoar met Stichting Verhalen, Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad.

Zeldzame vondst door Tresoar
Film van Joods onderduikkind uit 1944

Tresoar heeft een 8mm-film naar buiten gebracht met daarin zeldzame
beelden van een Joods meisje tijdens haar onderduikperiode in Fryslân. De
filmbeelden zijn in 1944 gemaakt door Frans Kloosterman uit Engwierum.
Samen met zijn vrouw Geeske Cordel zorgde hij ervoor dat het meisje, Lea,
bij hen kon onderduiken. De beelden zijn tijdens een live-uitzending van
Omrop Fryslân gepresenteerd.
Lea Cohen woonde tijdens de eerste jaren van de oorlog met haar vader,
moeder, twee broers en zus in Amsterdam. In 1943 dook het hele gezin onder
in Veenendaal. Vervolgens werden ze op verschillende plaatsen ondergebracht. Lea verhuisde naar het noorden van het land waar ze via verschillende
onderduikadressen bij Frans Kloosterman en Geeske Cordel terechtkwam.
Het echtpaar woonde in Engwierum en had daar een kruidenierswinkel.

Lea Cohen
Lea Cohen, Johannes Kloosterman en Geeske Cordel
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Ze hadden twee kleine kinderen, Johannes (Han) en Rixt (Rixtje). Hen werd
niet verteld dat Lea, die inmiddels Leni van der Berg heette, joods was; ze
kregen te horen dat ze uit Rotterdam kwam waar het huis van haar ouders
geraakt was bij een bombardement.
De film toont beelden van een ogenschijnlijk onbezorgd familieleven. Het
gezin drinkt koffie terwijl de kinderen spelen, er wordt gevist, geroeid en
gestoeid en men brengt een bezoek aan een speeltuin. Films die Joodse
kinderen in hun onderduik in Nederland laten zien zijn zeer zeldzaam en op
de vingers van één hand te tellen. Voor Fryslân gaat het om unieke beelden.
Lea komt vooral in beeld in de tweede helft van de ruim tien minuten durende film. Ze is herkenbaar aan de twee lange vlechten en meestal draagt
ze een donker jurkje. De beelden zijn zeer waarschijnlijk in het voorjaar en/
of de zomer van 1944 opgenomen. Hoewel Fryslân dan gebukt gaat onder
Duitse terreur lijkt de oorlog ver weg. In de film komen geen Duitse soldaten
voor en ook andere tekenen van onderdrukking ontbreken. Toch moet de
spanning soms groot zijn geweest. Zowel Frans als Geeske zaten namelijk
diep in het verzet. Naast Lea boden ze ook een veilige plek aan Gerrit Waas,
een Joodse tiener, eveneens uit Amsterdam. Mogelijk staat hij ook op de
film, net als Harry Davids en Fietje Buijtekant, Joodse kinderen die bij andere
gezinnen in Engwierum zaten ondergedoken. Daarnaast verspreidde het
echtpaar illegale lectuur.
Lea beleefde na een spannende oorlogswinter de bevrijding in Engwierum.
Haar ouders, broers en zus zag ze na de oorlog terug. In 1959 verliet Lea
Nederland om zich in Israël te vestigen, waar ze nog altijd woont. Ze trouwde
in 1965 met Jacob Zamin, met wie ze drie zonen kreeg: Jonathan, Moshe en
Zeevik. Als dank voor wat Frans en Geeske Kloosterman voor haar hebben
gedaan, heeft Lea voor hen de Yad Vashem-onderscheiding aangevraagd.
Zelf werkt ze ook voor Yad Vashem. Ze kalligrafeert de oorkonden die aan
de Rechtvaardigen worden uitgereikt. Nog altijd heeft Lea contact met de
familie Kloosterman, met Rixt en haar na de oorlog geboren zus Maaike.
De filmrol is altijd door de familie bewaard en wordt nu voor het eerst aan
de buitenwereld getoond. De film is gedigitaliseerd door het Fries Film en
Audio Archief en is vanaf nu te bekijken in de digitale tentoonstelling ‘Wy
kinne der noch wol ien by ha’ over Joodse smokkelkinderen in Fryslân in
de Tweede Wereldoorlog. De digitale tentoonstelling is te zien op http://
virtueletour.tresoar.nl en is onderdeel van het project ‘De terugkeer van de
Joodse kinderen’. De film staat ook op het YouTubekanaal van het Fries Film
en Audio Archief.

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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Sudoku

Bij een Sudoku vult u het diagram zo in dat op elke rij, in elke kolom en in
elk blok van 3x3 de cijfers 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen.
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Hilde en Ralph vissen afval uit de sloot
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Wirdum-Swichum schoon
Het kan je zomaar overkomen: een blikje fris dat uit je hand valt, een mondkapje dat van je hoofd waait of een stuk plastic dat uit je fietstas slingert… Tel
daar de stukken afval bij op die ‘per ongeluk-expres’ in de berm verdwijnen
en je hebt een zwerfafval probleem.
Een hardnekkig probleem, maar wel één waar we in Wirdum en Swichum
iets aan kunnen en willen doen. Want wonen in een schoon dorp, zonder
zwerfafval, dat is wel zo prettig.
Om het zwerfafval in beide dorpen goed aan te pakken heeft de werkgroep
Eltsenien nei bûten dit jaar het initiatief genomen om elke maand met een
groep vrijwilligers een flinke wandeling te maken, waarbij we al het zwerfvuil
dat we onderweg tegenkomen oprapen. Dat levert tot nu toe altijd een flinke
‘opbrengst’ op. De carpoolplek spant daarbij de kroon. Het is best wel triest
te ontdekken dat ‘bezoekers’ op de parkeerplaats menen hun afval lukraak
te kunnen dumpen in de berm.
Ook in de sloten is het vaak prijs met het nodige plastic, blikjes en mondkapjes die daar belanden. Die uitdaging gaan de wandelaars niet uit de weg
en met wat behendigheid vissen we ook de sloten weer schoon (zie foto).
Naast het genoegen van een schoon dorp, is de maandelijkse wandeling
ook nog eens een gezonde en sociale activiteit. Na afloop van de ronde
gaan we nog even nazitten in de Golle met koffie, thee en cake (mits de
versoepelingen rond corona dat weer mogelijk maken).
Zondag 16 mei, om 14:00 uur is de eerstvolgende schoonmaak ronde. We
willen hierbij graag vrijwilligers oproepen om mee te lopen. Jong en oud is
welkom! We gaan die dag ook een filmpje maken van onze actie waarbij we
kans maken op een prijs die de gemeente Leeuwarden in het vooruitzicht
stelt voor initiatieven om zwerfaval op te ruimen. We verzamelen om 14:00
uur bij de Golle en maken dan kleine groepjes waarmee we de rondes maken.
Er wordt gezorgd voor vuilniszakken en grijpstokken om het afval te rapen.
Graag tot de 16e!
Ralph Ferwerda
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W3 Fietsklassieker 2021
Het klassieke fietsevenement naar de drie dorpen Wirdum kon vorig jaar
helaas niet doorgaan. Uiteraard willen we dit jaar graag de échte klassieker
weer fietsen met een overnachting in Wirdum Duitsland. We zijn uiteraard
afhankelijk van versoepelingen, maar hebben goede hoop, dat we met het
vaccinatiepaspoort op zak, dit najaar van start mogen gaan voor de zevende
editie van de W3 fietsklassieker! Mocht de tocht ook dit jaar niet door kunnen
gaan, dan gaan we evenals vorig jaar zorgen voor een leuk alternatief.

foto van
site www.
W3fietsklassiekers
Voor nu gaan we van het positieve uit en willen de fietstocht gaan organiseren
op 17 en 18 september. We willen oude en nieuwe deelnemers van harte
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.
We hebben inmiddels heel wat ervaring met varianten op de routes naar
Duitsland en weer terug opgedaan. De heenreis op vrijdag 17 september
zal via Groningen stad naar Wirdum Groningen voeren waar wel elk jaar
hartelijk worden ontvangen en getrakteerd worden op een heerlijke lunch
in het dorpshuis. We zullen in verschillende groepen gaan vertrekken
die een fietstempo aanhouden dat goed bij de deelnemers past. Na de
lunch vervolgen we de route via Delfzijl, Termunterzijl en door uitgestrekt
polderlandschap naar het pittoreske Duitse havenplaatsje Ditzum. Daar
wacht ons een korte oversteek met de fietspont naar Petkum. We eindigen
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in het Duitse Wirdum waar we in het lokale Gasthof dineren, ons vermaken
met een avondprogramma en ook overnachten.
De tweede dag start met een uitgebreid ontbijtbuffet in het hotel om
voldoende energie te tanken voor de terugweg. Door de overtocht per boot
van Emden naar Delfzijl is de route terug een stukje korter dan heen. De
route voor de terugreis staat nog niet vast en zal ofwel ten zuiden van de
stad Groningen door Drenthe voeren ofwel ten noorden langs het Reitdiep.
Met beide varianten hebben we in elk geval goede ervaringen. We sluiten
de tocht zaterdag 18 september rond 18:00 uur feestelijk af in dorpshuis
de Golle in ons eigen Wirdum.
Traditiegetrouw gaan we ons goed voorbereiden op de fietstocht in de vorm
van een aantal trainingsritjes vanaf half augustus. Ook hier moeten we een
slag om de arm houden, want we zijn afhankelijk van de dan geldende
richtlijnen van het RIVM en de besluiten van het kabinet. Uiteraard staat
ieders veiligheid voorop.
Je kan je aanmelden en informatie inwinnen via onze website: http://www.
w3fietsklassieker.nl. Opgeven kan gerust; als we de tocht moeten annuleren,
zijn daar geen kosten aan verbonden.
Hilde Spithost, Ditmer Lesterhuis en Ralph Ferwerda

De heenweg (160 km) voert via Boerakker (B), Wirdum Gn (C), Termunterzijl
(D), veerpont Ditzum (E) naar Wirdum Dtsl (F)
De route op de heenweg (route terug is nog in ontwikkeling)
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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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Moppentrommel
Welke salade helpt tegen jeuk?
Een krabsalade.
Op een boerderij is het paard ziek. De veearts
zegt tegen de boer: “Ik heb geprobeerd hem
te genezen, maar als hij binnen drie dagen niet
weer op zijn benen staat, zal je hem moeten laten
inslapen, vrees ik.”
Zijn goede vriend het varken komt te hulp en zegt
tegen het paard: “Kom op man, sta op!” Maar
het paard is veel te moe.
De tweede dag zegt het varken: “Sta nou toch
op man, want anders gaan ze je laten inslapen!”
Maar het lukt het paard gewoon niet. Het varken
wil nu echt alles op alles zetten om z’n vriend
te redden en zegt: “Kom op, als je nu op staat
dan kunnen we samen nog jaren verder op de
boerderij.” Dus het paard raapt al zijn krachten
samen en staat op. Daar komt de boer. Hij is
uitermate tevreden en zegt: “Dit moeten we
vieren… slacht het varken!!”
Wat is roze en slingert door de jungle.
Antwoord: Tarzan in een tutu!
De juf vraagt aan Jantje: “Wat is het tegenovergestelde van mooi?” Jantje
zegt : “Dat bent u!”
In de dierenartskliniek. Klant: “Dokter, mijn
hond gaat altijd als er een bel gaat in de
hoek zitten.”
Dokter: “Tsja, dat doen Boxers he…”
Wat is blauw en niet zwaar?
Lichtblauw!
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Een kikker gaat naar een waarzegster,
waar ze hem het volgende vertelt: “Je
zult binnenkort een knappe jonge vrouw
leren kennen, die alles over je te weten
wil komen!”
De kikker zegt: “Fantastisch! Waar zal ik
haar ontmoeten, op een feestje of zo?”
“Nee”, antwoordt de waarzegster, “in een
biologielokaal.”
Wat is wit en kun je niet zien?
Een fles melk om de hoek!
Er komt een man bij de bieb en schreeuwt: “Mag ik een friet speciaal, een
frikandel en een blikje cola!?”
Zegt de bibliothecaris: “Meneer u bent hier in de bibliotheek.”
Vervolgens fluistert de man: “Oh sorry. Mag ik een friet speciaal, een frikandel en een blikje cola?”
Jesse, Hidde en Noor

Agenda van 15 apr tot 1 juni 2021
16-5
14.00 uur
De Golle
Schoonmaakactie Wirdum						Swichum

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
U bent van harte welkom
Vanwege de RIVM-maatregelen zijn we nog steeds beperkt in het aantal bezoekers, dat we mogen ontvangen.
Op dit moment kunnen 30 personen (exclusief medewerkers) de diensten bijwonen. Daarom moet ieder zich voor elke kerkdienst
aanmelden. Dat kan steeds tót de vrijdag vooraf 17 uur! Bij voorkeur via het
emailadres kerkinwirdum@gmail.com en eventueel via whatsapp, sms of
telefoon op 06-20089787 (Elizabeth Mozes). U moet doorgeven uw naam
+ aantal personen, telefoonnummer, e-mailadres.
Na aanmelding ontvangt u altijd een bericht in uw mailbox.
Bij bezoek gelden de richtlijnen “mondkapje + 1,5 meter afstand”. Gezinnen
kunnen bij elkaar zitten. Eenmaal in de bank kan het mondkapje af.
16-5
09.30 uur
				
23-5
09.30 uur
				
				

da. P.J. van den Briel, Oudeschoot

30-5

09.30 uur

da. Corry Nicolay, Heerenveen

6-6

09.30 uur

da. Corry Nicolay, Heerenveen

13-6

09.30 uur

ds. H. Wagenaar, Jorwerd

20-6
09.30 uur
				
				
				

da. W. de Boer-Romkema
Pinksteren, afscheid en (her)bevestiging ambtsdra
gers; m.m.v. kindernevendienst

da. W. de Boer-Romkema
Op dit moment is nog niet bekend of de jaarlijkse
openluchtdienst kan doorgaan. Houdt in dit verband
onze website in de gaten.

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
Mevr. N. Smit
Mevr. M. van der Werf

Afspraken maken:
Telefoonnummer:
058 – 7634513 (bellen tussen 8.00-10.00 uur)
		
Keuze 1: Spoed
		
Keuze 2: Herhaalrecepten
		
Keuze 3: Assistente, voor:
			
- afspraak maken van 8.00 tot 10.00 uur
- overige vragen van 14.30-16.30 uur
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

