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Fan ‘e toer besjoen

De agenda
Mijn eerste agenda kocht ik toen ik 12 jaar was en naar 
de brugklas van de havo ging. Vanaf dat jaar werd het 
kopen van een nieuwe agenda iets om naar uit te kijken. 
Meestal koos ik voor een muziekagenda van de Popfoto, 
uiteraard gekocht op de schoolspullenafdeling van de V&D. 
De agenda’s werden een kruising tussen een plakboek, 
dagboek en schetsboek. Ware kunstwerkjes. Voorlopers 
van het tegenwoordig hippe Bullet Journal misschien wel.

Drieëndertig jaar later word ik nog steeds blij als ik in september de eerste 
agenda’s in de winkel zie liggen. Ik plak er geen knipsels van idolen meer 
in, maar nog wel tekeningetjes en stickers. Er kan wat mij betreft geen 
digitale agenda tegenop. Op de bureaus van onze brugklassers liggen ook 
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agenda’s. Stond nu eenmaal op de lijst van schoolspullen. Er wordt maar 
weinig gebruik van gemaakt, want: Magister en Somtoday.

In Wirdum en Swichum is na een hele lange tijd een einde gekomen aan 
het Agendabureau. Baukje Dol beheerde de afgelopen 42 jaar de agenda 
van onze dorpen om ervoor te zorgen dat geplande activiteiten bij voorkeur 
niet op dezelfde dag of tijd zouden plaatsvinden. Ook de vorm en functie 
van deze agenda is de afgelopen jaren veranderd. Er werd steeds minder 
gebruik gemaakt van de centrale functie die het Agendabureau had. Mis-
schien omdat niet iedereen er meer goed van op de hoogte was, of omdat 
het soms via internet of social media ook handig en snel communiceren is.

De Tuorkefretter blijft de agenda publiceren. Want het kan goed samengaan: 
de old skool agenda op papier en de digitale. Laten we vooral hopen dat de 
agenda in 2022 niet zo leeg is als in de afgelopen anderhalf jaar, maar dat er 
in het nieuwe jaar weer volop leuke dingen georganiseerd kunnen worden.

Alwien de Boer

Ik freegje my dan ôf: is myn ûnthâld 
dan safolle better as fan minsken? 
Want ik haw noch nea in aginda hân 
en ik ferjit nea wat.
En ik bin ek noait te let... o ja som-
tiden, as de túnman der is mei in 
skeppe...

Goede wens

Dorpsbelang Wirdum Swichum wenst iedereen 
fijne feestdagen en een goede jaarwisseling en 
we hopen elkaar in het nieuwe jaar te ontmoe-
ten tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst.
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Dorpsbelang Wirdum Swichum

Al enige tijd wordt binnen het bestuur gediscussieerd over hoe Dorpsbelang 
op korte en lange termijn effectief en voldoende kwalitatief de belangen van 
Wirdum en Swichum kan behartigen. Een geringe bezetting van bestuurs-
functies en een toename van verantwoordelijkheden de laatste jaren, nopen 
ons daartoe. Het bestuur ziet zich genoodzaakt strategische keuzes te maken 
in wat ze wel of niet aanpakken en besloten is daarom een nieuwe weg in 
te slaan. Wat we dan gaan doen?

Wel, werkzaamheden van Dorpsbelang beperken zich voortaan (vanaf nu) 
tot zogenaamde “grote vraagstukken”. Nieuwbouw, (verkeers)veiligheid en 
de plannen voor een multifunctioneel centrum zijn voorbeelden daarvan. 
Dorpsbelang gaat regie voeren op dergelijke vraagstukken. Activiteiten 
waarbij uitvoering nodig is, laten we over aan de initiatiefnemer(s). Het 
bestuur is ervan overtuigd dat u als inwoner daartoe prima in staat bent.

Het zogenaamde spreekuur voorafgaand aan de bestuursvergaderingen 

op maandagavond komt te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt één- of 
tweemaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners waarbij 
initiatiefnemers met plannen voor verbetering van eigen buurt of het hele 
dorp worden uitgenodigd deze te presenteren. De aanwezigen wijzen aan 
welke plannen doorgang moeten gaan vinden. En die dan vanuit Dorps-
belang (deels) gefinancierd kunnen worden. De initiatiefnemers zorgen in 
samenwerking met Dorpsbelang zelf voor de uitvoering van eigen plannen.

Met deze doorgevoerde nieuwe werkwijze verwacht het bestuur dat zij als 
vertegenwoordiger van Wirdum en Swichum de belangen op verantwoorde 
wijze kunnen dienen. Uiteraard blijft het bestuur van Dorpsbelang voor u 
bereikbaar via de e-mail. 

Bestuur Dorpsbelang



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

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

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

KAPSALON  |  GELLAK NAGELS  |  GESPECIALISEERD IN KRULLEN

Maak online je afspraak via www.knipkeamerrixt.com    knipkeamerrixt

Happiness is a
         good hairday!

Lytse Buorren 11  |  9088 AH  Wirdum  |  tel. 058 - 2552636 
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Het Agendabureau

Na tweeënveertig stopt Baukje Dol met het Agendabureau van Wirdum-
Swichum.

Voor degenen die niet precies weten wat het Agendabureau doet. Baukje 
Dol: “Het Agendabureau is ooit door Dorpsbelang ingesteld om ervoor te 
zorgen dat er zo weinig mogelijk - liefst geen - activiteiten gelijktijdig in 
Wirdum en Swichum plaatsvinden. Dit om te voorkomen, dat mensen moe-
ten kiezen tussen activiteiten, die ze eigenlijk beide wel willen bijwonen. Bij 
het Agendabureau kunnen organisaties daarom informeren, of er op een 
bepaalde datum al iets is gepland. Blijkt dat het geval, dan kan worden 
gekozen voor een andere datum. Maandelijks geef ik de agenda voor de 
komende weken door aan de redactie van de Tuorkefretter, die deze agenda 
opneemt in ons dorpsblad.”

De laatste jaren is de functie van het Agendabureau steeds meer op de 
achtergrond geraakt, mogelijk omdat men er niet of onvoldoende mee op 
de hoogte is. Bijeenkomsten worden zonder overleg gewoon vastgesteld. 
Met als gevolg dat er gauw eens dubbele activiteiten plaatsvinden, licht 
Baukje toe. Baukje Dol heeft het werk in 1979 overgenomen van mevrouw 
G. Reitsma-Boesenkool. Dat is dus zo’n 42 jaar. Baukje: “Ik heb het altijd 
met plezier gedaan.”

Alwien de Boer

Bedankt
De wereld verandert en in het bijzonder de manier waarop wij communice-
ren en informatie delen met elkaar, is de laatste tien jaar enorm veranderd.
Reden voor Dorpsbelang om niet op zoek te gaan naar iemand die het 
beheer van het agendabureau wil voortzetten. Het agendabureau heeft in 
de jaren van haar bestaan een waardevolle rol gespeeld en Dorpsbelang 
bedankt Baukje heel hartelijk voor de taak die zij meer dan veertig jaar op 
zich heeft genomen.

Ilona Lesscher
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Speelplaats achter Th. Beekhuisstrjitte

In de Dorpsvisie Wirdum Swichum van 2020 wordt over de huidige speel-
tuinen gezegd: 
“De huidige speeltuinen mogen we niet vergeten voor de jongere kinderen in 
Wirdum. We nemen tijdens vervangen van speeltoestellen de wensen van de 
buurt mee. De wens voor het opknappen van de speeltuin bij de Theodorus 
Beekhuisstrjitte staat nog.” 

De plek wordt nu merendeels begrensd door hoge schuttingen en stenen 
muren en tegels met merendeels bijna veertig jaar oude speeltoestellen, op 
één kubus klimrek na. Er treedt verjonging in de wijk op, het aantal kleine 
kindjes neemt toe. Er is in september een gesprek geweest met de gemeente, 
Leoni Bouma van Dorpsbelang en ondergetekenden, waarin allerlei ideeën 
naar voren kwamen. Dat hebben wij verwerkt in een huis aan huis brief met 
een kaart aan circa tachtig omliggende bewoners en eind oktober toegelicht 
bij Dorpsbelang, die positief was. Er kwamen zestien reacties (één schrifte-
lijk, vijftien mondeling) van de omwonenden binnen. De positieve concrete 
reacties zijn verwerkt tot een plan met een plankaart. De zorgpunten die in 
reacties naar voren gebracht zijn, worden door ons gezien als oplosbaar en 
zijn als aandachtspunten benoemd. Hoofdpunten van het plan met kaart zijn:

•	 Een veel vrolijker en groene uitstraling 
•	 De tegels verwijderen. Zoveel mogelijk kort gras op de speelplaats 

voor een groene, veilige en aantrekkelijke speelplaats 
•	 Een praktische en voldoende brede padenstructuur
•	 Een mooie muurtekening op (een deel) van de achtermuur van de 

garages. 
•	 Gebruik van groene hagen zodat schuttingen en muren niet meer 

domineren
•	 Nieuwe speeltoestellen toevoegen. Denk aan schommels, een zand-

heuveltje met kruipbuis, 
•	 Zitplek maken, bv met boomstambanken.
•	 Grote bomen (de grote Els en de Catalpa) handhaven, ondergroei 

aanpassen. 
•	 Eén nieuwe grote boom toevoegen.
•	 Struweel aan oostrand handhaven. 

De notitie en de kaart voor aanpassing van de Speelplaats wordt als het even 
kan in december 2021 met de betrokken gemeenteambtenaren besproken. 
We hopen dat een groot deel van de wensen gerealiseerd kan worden. 
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W  E  L  K  O  M
bij Grand Café

O  P  E  N

JAN! heeft een passie voor eten en is een tikkeltje
eigenzinnig. Onze gerechten zijn verrassend,

origineel en kakelvers. Van eigen bodem en met
een wereldse twist. Tot snel bij JAN! in Wergea!

maandag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur

www.grandcafejan.nl
Kerkbuurt 1

9005 NZ Wergea
058 – 785 2903

Verjaardag, feestje, (bedrijfs)event,
vergadering of catering? Ook dat kan bij JAN!
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Mochten er vragen of opmerkingen zijn loop even langs of bel:

Diny de Boer 058-2552680
Annie Grovenstein 058 8430711 
Yvonne van Manen 058-2551814

Coöperatiefonds
Rabobank Coöperatiefonds keert € 56.250 uit

De Commissie Coöperatiefonds van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest 
Friesland steunt 17 projecten in de regio met een totale bijdrage van € 
56.250 euro. In juni dit jaar keerde zij al € 44.750 uit aan 13 projecten. 
Daarmee geeft Rabobank dit jaar maar liefst € 100.000 aan verenigingen 
en stichtingen in de regio Leeuwarden-Noordwest Friesland. De bank steunt 
daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de 
maatschappelijke en economische omgeving. Het gaat dan om projecten als 
het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin 
of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt.

De Rabobank vult het Coöperatiefonds jaarlijks met een deel van de winst 
om de regio mooier te maken. Met de vele vrijwilligers die uiteenlopende 
projecten realiseren biedt de Rabobank nét dat stukje extra. Jelmer Algra, 
Directeur coöperatieve Rabobank vindt het belangrijk dat de bank op deze 
manier betrokken is bij de omgeving. ‘Wij weten wat er speelt en waar de 
behoeftes liggen: samen met al die vrijwilligers maken wij het verschil’. 

In 2022 keert het Rabobank Coöperatiefonds, in plaats van twee keer per 
jaar, vier keer uit. De volgende deadline voor het indienen van aanvragen is 
1 maart. Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.rabobank.
nl/lnwf

17 projecten ontvangen bijdrage uit Rabobank Coöperatiefonds

Harlingen 
Vereniging Tennisclub Witmarsum, van besloten tennispark voor leden naar 
een breed inzetbaar energiezuinig park € 5.000. 
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Leeuwarden
Moestuingroep Wielendwinger (Leeuwarden), inrichten gezamenlijke moes-
tuin - voedselproductie € 250 | Stichting Transvaalwijk (Leeuwarden), ver-
duurzamen Buurthuis Rengerspark € 1.000 | Circulair Friesland (Leeuwarden), 
toepassen vezelhennep in gevelisolatie € 2.000 | Stichting Proloog (Warten), 
inrichting schoolplein € 1.200 | Stichting Voedselbank Leeuwarden, verbete-
ren voedselveiligheid magazijn € 5.000 | Stichting Dierenweide Wirdum/
Swichum, realisatie dierenweide/ontmoetingsplek € 1.700.

Waadhoeke
Buurtvereniging Het Oosten (Franeker), speeltuinproject € 5.000 | Feriening 
Doarpsbelang Bitgum, herinrichting stateterrein Groot ter Horne € 5.000 | 
Doarpsbilang Hallum, renovatie en innovatie speeltuin € 4.000 | Vereniging 
van Dorpsbelang en Volksfeesten Spannum, spelen in Spannum € 4.500 | 
MFC Froubuurt, revitalisering kleedgelegenheden en plaatsing zonnepanelen 
€ 5.000 | Stichting Freonen Terp en Tsjerke Wier, sterrentafel Lauta Nacht-
tún € 5.000 | Vereniging van Dorpsbelang Baard, aanlegsteiger € 2.100 | 
Stichting Dorpsbelangen Vrouwenparochie, Natuerlik Ferskaat € 3.000 | 
Stichting CBO De Greiden (Wjelsryp), schoolplein 2.0 Wjelsryp € 3.500 | 
Stichting OBS de Romte (Dronryp), realisatie groen speel(tuin)plein € 3.000.

Met vriendelijke groet,

Nynke van der Vegt
Adviseur Marketing & Communicatie
Marketing & Communicatie
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Dierenweide

Alweer is er goed nieuws te melden!
De zakelijke rekening voor de Stichting Dierenweide Wirdum Swichum is 
vrijgegeven door de RegioBank. Het heeft even geduurd, maar we kunnen 
nu verder met onze fondsenwerving.
Bedrijvenvereniging De Schakel heeft ondertussen het toegezegde 
bedrag overgemaakt naar de zakelijke rekening. En ook alle donaties 
van dorpsbewoners die we sinds de zomer hebben binnengekregen, zijn 
doorgestort naar de zakelijke rekening.

Willem Sonnema, de drijvende kracht achter de dierenweide, heeft 
ondertussen alle voorgefinancierde bedragen kunnen terug krijgen. Dat is 
ook wel een fijn gevoel!
Onze aanvraag bij het Rabobank Coöperatiefonds is toegekend en we kunnen 
een bijdrage van € 1.750,- tegemoet zien. Bij ‘Kern met Pit’ maken we kans 
op een bijdrage voor het jaar 2022, nog onduidelijk welk bedrag.
In december zullen we verder nog aanvragen indienen bij het Iepen 
Mienskipsfûns en het Oranjefonds. Zodra er weer nieuws te melden is, 
lezen jullie dat.

Nog even over de toegang van de dierenweide. Als het hek open (los) is, 
mag je de dierenweide bezoeken. Ook de deur naar het nachtverblijf van 
de dieren is dan open. Hier mag je dan ook naar binnen om even gezellig 
bij de dieren te kijken.
Veel plezier allemaal en iedereen goede feestdagen!

Willem, Geertje en Hannie

Fokkerij

Hoe vaak zou ik baasjes hebben bijgestaan terwijl hun teefje in blijde ver-
wachting was? En hoeveel pups zou ik in mijn loopbaan mede op de wereld 
hebben geholpen? Werkelijk geen idee. Wat ik me wel realiseer: het waren 
altijd teefjes en pups van mijn clientèle. Hoe leuk zou het zijn om bij onze 
eigen ‘Wrafke’ een keertje een nestje mee te mogen maken? Ik heb er nu 
immers de tijd voor. En ook mijn eega is er helemaal voor in. Sterker nog, 



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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zij moedigt het zelfs aan! Nu maar hopen dat ‘Afke fan it Fryske Wetterlân’ 
het ook een goed plan vindt. Want de wens is immers de vader van ónze 
gedachte. En wat ik al die jaren maar al te goed geleerd heb: de natuur 
blijft te allen tijde baas…

Ook al betreft het een zogenaamd ‘gelegenheidsnestje’, misschien wel juist 
ook dan moet je zéér zorgvuldig te werk gaan. Allereerst is de gezondheid 
van de beide hondenpartners uiterst belangrijk. Natuurlijk volgen we de 
richtlijnen van de rasvereniging en de Raad van Beheer. Alleen dan verkrij-
gen de pups uit het gewenste nestje allemaal een stamboom. Waarom die 
‘stamboom’ zo belangrijk is? Er zijn immers veel rashonden mét stamboom 
die toch ‘gebreken’ vertonen. En zijn bastaardjes vaak niet veel gezonder? 
Als je de vastgestelde regels volgt, geeft dat inderdaad nooit een garantie 
op een gezonde pup. Maar wel eentje waar afstamming en de risico’s op 
gezondheidsproblemen van bekend en solide vastgelegd zijn. Juist dat geeft 
handvaten bij volgende stappen in de fokkerij. Om even bij onze eigen La-
brador te blijven: wist je dat slechts 20% van dit ras een stamboom heeft? 

Gezondheid is op een groot aantal zaken goed vast te stellen. Zo hebben we 
van Afke röntgenfoto’s gemaakt van heupen en ellenbogen om (deels) erfe-
lijke botafwijkingen uit te sluiten. De oogjes zijn door een dierenoftalmoloog 
gespiegeld en goed bevonden en er is DNA-onderzoek gedaan om mogelijke 
erfelijke problemen te duiden. Met Afkes gezondheid zit het gelukkig wel 
goed. Als dat van een toekomstige vaderreu ook prima is, resteert er nog 
een ander uiterst belangrijk aspect: het karakter! Dat is minder gemakkelijk 
objectief te beoordelen en te registreren. Bovendien: wat is jouw doel? Wil 
je een sociale lobbes of een zelfstandige werkhond? Of zelfs een hulp- of 
blindengeleidehond? Niet eenvoudig dus! Kortom, als je de wereld van de 
fokkerij binnenstapt, geeft dat een enorme verantwoordelijkheid.

Er zijn dus een aantal basisregels waar je in de hondenfokkerij aan dient 
te voldoen. Maar dan nog. Als je je erin gaat verdiepen en adviezen gaat 
inwinnen, blijken er net zoveel meningen als fokkers te bestaan. Het is een 
hele toer om daarin een juiste weg uit te stippelen. Voor je het weet sta je 
op tenen of jaag je iemand tegen je in het harnas. Gelukkig heeft de studie 
genoeg bagage opgeleverd om daar zelf een weg in uit te stippelen. Elke 
vorm van inteelt die ook maar de zweem van lijnenteelt in zich herbergt is 
wat mij betreft taboe. Friese rassen weten daar alles van! Denk maar aan 
het ‘Frysk hynder’ of de ‘Wetterhoun’. Bovendien vind ik artificieel ingrijpen 
ongewenst. Dus géén gemanipuleerde inseminatie als natuurlijke dekking 
niet mocht gaan. 
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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



19

Anderzijds is het voor aanstaande hondenbaasjes ook bijzonder lastig om 
de juiste keuzes te maken. Tussen al die stambomen zie al ras het bos niet 
meer. Gelukkig zijn er een aantal betrouwbare sites om daarbij te helpen. 
www.licg.nl is een goede en de te downloaden folder ‘Fairfok’ van de uni-
versiteit in Wageningen ( www.wur.nl ) biedt ook een uitstekende leidraad. 

Mocht het allemaal met Afke tot een nestje leiden, dan geeft dat ons op 
onze beurt de plicht om de juiste nieuwe baasjes te selecteren. Ook zeker 
niet de minste verantwoordelijkheid. Ik ken fokkers die bij nader inzien tot 
de conclusie kwamen dat ze de match niet geslaagd vonden en pardoes 
pups terug vorderden!

Benieuwd wat Afke zelf van onze fokkerij-aspiraties rondblaft? Lees dan 
haar nieuwste ‘Wrafke’ op mijn site: ‘Yn ‘e prizen’. 

Hier ligt Afke zelf pontificaal tussen haar vijf broertjes (april 2018)

Menno J. Wiersma
menno@bistedokter.nl
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De werkgroep Eltsenien Nei Bûten (ENB) 
wil bewegen en ontmoeten in de buiten-
ruimte stimuleren. 
Vooral ouderen en jongeren komen 
steeds minder buiten en bewegen minder. 
ENB wil dit bereiken door het organise-
ren van leuke afwisselende activiteiten 
en realiseren van permanente opties tot 
bewegen en ontmoeten

Steppen
Zaterdag 20 november organiseerde ENB een stepochtend. Om 9:00 uur 
verzamelden de deelnemers zich op Dekenskamp 4. 

Na koffie, het doornemen van de route en instructies van Riggina gingen 
we op pad. Ondanks de slechte weersberichten bleek het prima stepweer 
te zijn. Het weerbericht is voor de boeren moet u maar denken.
We legden een route af van 19,7 kilometer met een paar pauzes. Zo bleven 

Jaap, Jan, Tessa, Simon, Ralph, Esmee, Hilde, Riggina en Albert deden mee
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we als groep bij elkaar en kon iedereen toch in zijn eigen tempo steppen. 
Bij de brug over de Zwette bij Reduzum stopten we voor warme chocola-
demelk en banketstaaf.

Zo is “Eltenien nei bûten” bedoeld. Buiten zijn, bewegen en ontmoeting. 
Juist in het najaar en de winter. Dat doet een mens goed.
Volgend jaar gaan we zeker weer. Voor mensen die nu niet mee zijn gewe-
est, we raden het van harte aan.

Winteractiviteit december
Ook in de donkere dagen voor kerst is het belangrijk om naar buiten te 
gaan. We hebben daarom de volgende activiteit bedacht:

In de week van 17 tot 23 december vragen we de inwoners van Wirdum en 
Swichum of ze voor hun raam een versiering willen maken met als thema 
“winter”. Een aantal deelnemers gaan we vragen een letter bij de versiering 
te plaatsen. In genoemd tijdvak kunnen mensen de versieringen zoeken en 
de letters verzamelen. Alle letters samen vormen een zin.
Onder de goede inzendingen verloten we een kerststol. Het gaat niet om 
de prijs maar vooral om de wandeling en buiten zijn. Het idee is van Jaap 
en is gebaseerd op de teddybeertjes voor het raam die kinderen konden 
zoeken. Het is een leuke activiteit en, ook niet onbelangrijk…, coronaproof.

Doet u mee? stuur dan een mail naar eltsenien@gmail.com. Wij nemen 
dan contact met u op.

Buitenactiviteit maart 2022 
Op 5 maart willen we een buitenquiz organiseren (een pubquiz maar dan 
buiten). Op verschillende plekken in het dorp kunnen teams hun vragen 
ophalen. Het duurt nog een poosje maar we willen het nu alvast onder de 
aandacht brengen. Het idee is er en het moet nog georganiseerd worden. 
Er zijn vast dorpsgenoten die mee willen helpen. Aanmeldingen naar eltse-
nien@gmail.com

Wirdum Schoon
Om de zes weken wordt door jong en oud zwerfafval opgeruimd. De vol-
gende datum is 2 januari, om 15:00 uur. Verzamelen bij de Golle. 

Jaap, Leoni, Riggina en Albert
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• Utiliteitsbouw
• Woningbouw
• Waterbouwkundige werken
• Restauratie en renovatie
• Onderhoud en verbouw
• Diverse diensten
 - 24-uurs service
 - WVG aanpassing
 -  zomer-/winterklaar

service vakantie-
woningen

De Seize 9, Grou, Tel. 0566 - 62 1579
Vestiging Wirdum, Tel. 058 - 255 1961
www.dejongdewal.nl, info@dejongdewal.nl

> Retail > Re-integratie > Relatie met het dorp

Centerrr Wirdum, Greate Buorren 9, 9088 AD Wirdum
(058) 255 13 96   wirdum@centerrr.nl   www.centerrr.nl

Openingstijden; ma. t/m vr. 08.30 - 18.00 uur, za. 08.30 tot 16.00 uur

Adv Tuorkefretter 94x66 zw.indd   1 23-10-2021   15:43:34



23

Werkgroep Groen

Insectennetwerk Wergea, Warten, Warstiens en Wirdum-Swichum
Door ons intensieve landgebruik is er in Nederland grofweg nog maar vijftien 
procent over van onze inheemse planten- en diersoorten en daarvan staat 
nog een derde onder druk. Werkgroep Groen Wirdum Swichum wil graag een 
klein steentje bijdragen aan onze omgeving. In 2021 zijn de vier werkgroepen 
Biodiversiteit/Groen van de dorpen Wergea, Warten, Warstiens en Wirdum 
(WWWW) samen met de uitvoerende dienst van de gemeente bezig geweest 
met het onderzoeken van de mogelijkheden van een Insectennetwerk in en 
tussen de vier dorpen en het vergroten van de mogelijkheden om hier van 
te genieten. De resultaten zijn neergelegd in het groeidocument Insecten-
netwerk WWWW. Er ligt nu een basis voor een insectennetwerk, die we in 
de komende jaar verder met zijn allen kunnen invullen en waar mogelijk 
aansluiten op bijen- en vlindernetwerken in de omgeving. Per jaar maken 
we samen met de gemeente een actielijst. In een volgende Tuorkefretter 
kunnen we de kaart van het netwerk laten zien en hier meer over vertellen. 

Maaibeheer
We zijn blij dat ons dorp al vijf jaar proefdorp is voor maaibeheer. Vooral 
het heemtuin-beheer in een aantal stroken, tegenover De Golle langs de 
Wirdumervaart, rond het schelpenpad achter de Legedyk en langs de weg 
van Wirdum naar Swichum levert steeds meer soorten op. Langs de strook 
tegenover De Golle zijn in de laatste week van november een aantal dikke 
palen de grond in gezet om te voorkomen dat de netheidsstrook te breed 
wordt. En we zien dat in een deel van de tuinen de laatste jaren meer aan-
dacht is voor vlinders aantrekkende bloemen en schuilplekken voor allerlei 
dieren. De basis voor het insectennetwerk ligt er, maar er gaat nog veel meer 
gebeuren de komende jaren. 

Hondenpoep
Iedereen weet dat zowel in als buiten het dorp hondenpoep opgeruimd moet 
worden: voor onze spelende kinderen, voor onze gezondheid, voor onze 
inheemse planten en dieren. Om ons allemaal daar nog eens extra aan te 
herinneren, heeft Wieke Roodenhuis op ons verzoek een mooi bordje ontwor-
pen, dat we de komende tijd op enkele plekken in het dorp gaan plaatsen.

Meer weten over werkgroep Groen? Telefoontjes zijn welkom.

Yvonne van Manen 058-2551814
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Mopje over het huwelijk

Tegenwoordig zijn er veel minder mensen die gaan trouwen. Hoe zou dat 
kunnen? Of hebben ze onderstaand mopje gelezen?
 

Voor het huwelijk:

Zij: Doei!! 
Hij: Ha, eindelijk, ik heb zolang gewacht. 
Zij: Wil je dat ik wegga? 
Hij: NEE. Ik durf er niet eens aan te denken. 
Zij: Hou je van me? 
Hij: Natuurlijk. Heel veel! 
Zij: Heb je me ooit bedrogen? 
Hij: NEE. Waarom vraag je me dat? 
Zij: Wil je me kussen? 
Hij: Elke keer als ik de kans krijg! 
Zij: Zul je me ooit slaan? 
Hij: Ben je gek? Zo iemand ben ik niet!
Zij: Kan ik je vertrouwen? 
Hij: Ja. 
Zij: Schat!

Na het huwelijk:
Lees simpelweg de tekst van onder naar boven!
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Het zorgstelsel
(met een knipoog)

Het gesprek gaat tegenwoordig vaak over corona, ziekenhuisopnames en 
de IC-bezetting.
Maar om even iets anders aan te snijden: Hoe denken specialisten over het 
zorgstelsel?

De fysiotherapeut knijpt ertussenuit.
De logopedisten zijn sprakeloos.
De podotherapeut zit met kromme tenen.
De KNO-arts krijgt er een brok in de keel van, voelt zich bij de neus 
genomen en wordt een oor aangenaaid.
De oogarts ziet het somber in.
De neuroloog krijgt er de zenuwen van.
De verloskundige zit met de naweeën.
De gynaecoloog baart het zorgen.
De uroloog voelt aan zijn water dat dit niet goed gaat.
De anesthesist ik knock-out.
De cardioloog aanschouwt het met bloedend hart.
De dermatoloog krijgt er kippenvel van.
De geriater krijgt er grijzen haren van.
Voor de chirurg snijdt het mes aan twee kanten.
Bij de hematoloog wordt het bloed onder de nagels vandaan gehaald.
De gastro-enteroloog heeft er zijn buik van vol.
De internist wordt binnenstebuiten gekeerd.
De diëtiste kan geen pap meer zeggen.
De psychiater snijdt het door de ziel.
De traumatoloog ergert zich bont en blauw.
Voor de apotheker is het een bittere pil.
De tandarts ziet er geen gat meer in.

Oh ja, en de patiënt? Die is er goed ziek van!
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Het is lange tijd stil geweest, maar sinds de zomervakantie zijn we weer volop 
aan het repeteren gegaan. We zijn zelfs iets eerder begonnen om ons goed 
te kunnen voorbereiden op het begeleiden van de trouwdienst van twee van 
onze leden. Klaas en Henriët stapten op 3 september in het huwelijksbootje 
en wij vonden het fantastisch om daarbij te zijn.
Hierna volgde de startdienst in de Sint Martinuskerk waar twee van onze 

leerlingen, Lennert en Gijs samen met leden van de brassband de dienst 
begeleiden. Zo konden ze ervaren hoe het is om tussen andere muzikanten 
in te zitten. Ze deden het super!

Op zaterdag 13 november deden we mee aan een festival in Hoogeveen. 
We mochten hier een optreden verzorgen en kregen daarna een juryverslag. 
We speelden in de Tamboer, een prachtig theater. Het was heerlijk om weer 
op een ‘echt podium’ van ons te laten horen. Eén van onze leden, Eline, 
speelde een solo. Best spannend want het was de eerste keer voor groot 
publiek, maar van deze spanning was niks te horen!
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We waren druk aan het repeteren voor het kerstconcert. Helaas kan dit niet 
doorgaan. Toch blijven we plannen maken en hopen we volgend jaar meer 
van ons te kunnen laten horen!

Dit staat er op de agenda:

25 december  Begeleiden kerkdienst (als dit mogelijk is)
30/31 december Oliebollenactie
   Voor de kerst brengen wij flyers rond voor het   
   bestellen van oliebollen.
   Dus... houd de brievenbus in de gaten!
  4 februari  Solistenavond
  9 maart  Begeleiden kerkdienst
19 maart  Thema concert

Ondertussen zijn we druk aan het sparen voor vier nieuwe cornetten. 
Van verschillende fondsen hebben we subsidie gekregen, maar ook door 
verkoopacties en de steun van donateurs en sponsors hopen we het be-
drag van ruim € 12.000 bij elkaar te sparen. We zijn al op een 3e deel! 

Namens het bestuur van Brassband Wirdum, 
Diana IJpma



www.uitvaartzorgbijlsma.nl
Anna Bijlsma 
06 10 33 03 37 

Dag en nacht bereikbaar

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Nut en Nocht

Bêste minsken, leave toaniel leafhawwers, stipers en mienskipsfreonen,
Alderearst hoopje wy dat elk noch sûn is en bliuwt. Noch hieltyd binne 
der ûnsekerheden en (feroarjende) maatregels rûnom it Covid-19. Ek it 
prachtige wurk fan ús toanielferiening hâldt dit yn syn greep. Spitigernôch 
hawwe wy as bestjoer beslute moatten de foarstellingen fan ‘Jou My Wjuk-
ken’ en oare aktiviteiten opnij op te skowen. 

It plan is foarearst om de foarstellingen en sa wer yn 2022 trochgean te litten. 
Dat jildt ek foar ús jiergearkomste en it jongerein toaniel.

Bliuw tinken oan sûnens, bettere toaniel tiden en oan elkoar!
Mei kulturele groetnis,

út namme fan it hiele bestjoer fan Nut en Nocht,
Eelke van der Meer  

Gean mei op reis op âldjiersjûn 

Op 31 desimber om 19:30 oere yn ús doarpstsjerke 
en online fia www.kerkinwirdum.com

It tema fan dizze tsjinst is: ‘In nije dei’ 

Mei-inoar geane we de drompel oer fan âld nei nij. We reizgje symboalysk 
fan bankje nei bankje... en we litte ús ferrasse ûnderweis. 
We hawwe besocht it sa ta te rieden, dat dizze reis foar alle ynwenners fan 
Wurdum e.o. goed mei te meitsjen is.

Muzikale reis begelieding: Klaske Deinum op oargel en piano en Elske Roorda-
Posthuma op klarinet. 

Mei freonlike groetnis en fan herte wolkom,

Commissie âldjierstsjinst: 
Gerrie Dijkstra, Klaaske de Boer en Wiebrig de Boer-Romkema



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

- Werk (dagopvang)
- Langdurig verblijf
- Dagje uit

Ook hebben wij; - uitlaat service
- Thuis verzorging huisdier

Vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website

Greate Mar 2                          
9005 XJ Wergea                                 
tel: 058-2895458  

info@dierenpensionvasco.nl 
www.dierenpensionvasco.nl
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Nikolaestsjinsten in Swichum
Op zondagmiddag 9 januari en 13 februari om 16.30 uur

In het ‘Kerkje van Swichum’ zijn al tijden niet meer kerkdiensten maar de 
nieuwe beheerster van de Nicolaeskerk wil ruimte geven aan bijeenkomsten 
met een spiritueel tintje. Enkele mensen van de dorpskerk in Wirdum had-
den behoefte aan meditatieve bijeenkomsten rondom (bijbel)teksten met 
rustige muziek, stiltemomenten en gebed. De intieme sfeer van het kerkje 
in Swichum past goed bij dergelijke meditatieve diensten. Na deze dienst/
bijeenkomst is er, voor wie dit wil, gelegenheid om na te praten. Omdat 
dergelijke diensten vaak ook mensen aanspreken die niet kerkelijk of (erg) 
gelovig zijn, publiceren we ons voornemen ook in deze Tuorkefretter. 

Spreekt het je aan dan verzoeken we jullie om je aan te melden via de site: 
www.kerkjeswichum.nl
Tijdens de Nikolaestsjinsten houden we rekening met de dan geldende re-
gels voor kerkdiensten. Mocht het niet door kunnen gaan of dat de tijd iets 
wijzigt (bijv. naar 16:00 uur) dan laten wij dit jullie persoonlijk weten. Maar 
laten we uit gaan van het positieve. 
Oant sjen by de Nikolaestsjinst yn Swichum!

`’t Praethuys’ (Geertje Talsma, Janke Riemersma, Loïse Zuidersma, Geertje van 
der Meer) in samenwerking met ‘Kerkje van Swichum’ (Hannie Schuurman)

Kerstnachtdienst

Welkom bij de Kerstnachtdienst op 24 december om 21:30 uur in de kerk. 
Aanmelding is verplicht in verband met het corona-protocol en de beperkte 
zitplaatsen in de kerk.
Meld je uiterlijk aan voor 17:00 uur op dinsdag 21-12-2021 via: kerkinwir-
dum@gmail.com
U kunt ons ook online volgen via: www.kerkinwirdum.com

Tip: nodig een paar mensen uit om bij je thuis – geheel coronaproof – samen 
de dienst te beleven en misschien een glaasje glühwein en kerstbrood te 
delen, nu het helaas niet bij de stal kan.

Een warme groet,
krystnachtkommisje
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Foto’s van Rianne Lawerman
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Intocht Sinterklaas

Sinterklaas, zijn pieten én de Sinterklaascommissie willen jullie 
heel erg bedanken voor jullie ruimhartige donaties en jullie gezel-
lige aanwezigheid tijdens de intocht van 20 november. We heb-
ben een mooi feestje gehouden met zijn allen. Tot volgend jaar! 
(zie foto’s hiernaast)
 
De Sinterklaascommissie

Kerstwens

We willen iedereen een fijne kerst, een goede jaarwisseling 
en een gezegend 2022 toe wensen!

Ik wens je:
Nu en dan een engel: met een woord van bemoediging, met hoop.
Nu en dan een herder: met de warmte van de eenvoud, met de taal 
van de werkelijkheid.
Nu en dan een vreemdeling: met een wereldwijde blik, met wijsheid 
uit andere culturen.
Nu en dan een ster: houvast in tijden van verwarring, licht in de 
donkere tunnel.
Nu en dan een stal: om te schuilen tegen tegenwind.
Nu en dan wat stro of hooi: om uit te rusten, om te herstellen.
Nu en dan zoals een kind: om onze kwetsbaarheid niet te vergeten.
Nu en dan zoals Maria en Jozef: zorg om de ander, trouwe zorg, zorg 
in moeilijke momenten.
Zo wordt onze inzet herboren, zo blijft het komende jaar altijd weer 
nieuw.

Jean-Paul Vermassen

Met vriendelijke groeten van de diaconie:
Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed en 
Hannah Reitsma



Locaties
Axon Fysiotherapie
Skoallestrjitte 11, Deinum

Gezondheidscentrum Nij Franjum
Franjumbuorsterpaed 10, Marsum

Gezondheidscentrum it Kleaster
It Kleaster 1, Wytgaard

Telefoon
(058) 254 22 83  

Email
info@axonfysiodeinum.nl  

www.axonfysiodeinum.nl

Praktijk voor onder andere:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Dry needling
• Fitness & revalidatie
• Behandeling na operatie  (ook aan huis)

Bijzonder gespecialiseerd in behandeling van:
• Rugklachten
• Nekklachten
• Schouderklachten
• Hoofdpijn & duizeligheid
• Chronische pijnklachten

 Axon 
Fysiotherapie 
Uw prikkel tot 
herstel
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Voedselbank 

Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen, is zeker ook 
in de maand december nodig. Vanuit de kerk te Wirdum hebben we weer 
contact gehad met de voedselbank en hen gevraagd ‘waar is behoefte aan?’. 
Ons contactpersoon vertelde dat ze in de maand december veel extra’s 
ontvangen, waar ze blij mee zijn. Alleen worden ze wel, met name na 5 
december, overspoeld met chocoladeletters en na kerst met kerstbroden. 
Vandaar dat de voedselbank ook expliciet vraagt: om voedzame en houdbare 
producten. 

De tip voor de maand december is dan ook: 
Zilvervliesrijst of meergranenrijst, aardappelpuree, couscous

De voedselmand staat tegenover de kassa van de supermarkt in ons dorp, 
de Centerrr. En de eerste zondag van de maand staat de voedselmand in de 
hal van onze kerk in Wirdum. 

Met vriendelijke groeten,
De diaconie
www.kerkinwirdum.com 

Wurdumer Toer Keatspartij

Beste dorpsgenoten in Wirdum en Swichum,

De commissie van de WTK partij heeft besloten te stoppen met de organi-
satie van de WTK partij.
Nu Joop er niet meer is, één van de vier waarmee het in 1992 begonnen is, 
is voor ons de ziel uit de partij.
Wij danken Mei Inoar Nei Libben uit Wytgaard en de bewoners aan de Greate 
Buorren in Wirdum voor
hun medewerking aan de partijen. Wij hebben, samen met de deelnemers 
uit de dorpen, prachtige en memorabele partijen beleefd, waarvoor dank.

Namens de commissie van de Wurdumer Toer Keatspartij,
Gert de Jong
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Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar
TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl
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Verhuizingen

Jan en Dineke wonen sinds 28 oktober op Dekenskamp 2 samen met hun 
twee katten Noa en Kyra. Hiervoor woonden ze in Leeuwarden. Ze waren al 
een tijdje op zoek naar een huis met mogelijkheden om hun ideeën m.b.t. 
gelijkvloerse voorzieningen te realiseren. Helaas konden ze niet vinden wat 
ze zochten en daarom gingen ze op zoek naar een kavel om een mooie 
levensloopbestendige woning te laten bouwen. Deze kavel vonden ze uit-
eindelijk in Wirdum. Ze vinden Wirdum een leuk, gezellig plaatsje en wonen 
nu redelijk centraal in de buurt van hun vijf kinderen met aanhang en hun 
acht kleinkinderen.
Jan werkt als mechanical engineer van melkpoederinstallaties en -drogers 
bij Tetra Pak in Heerenveen. Hiervoor is hij veel op reis. Dineke is druk met 
vrijwilligerswerk en is daarnaast de helpende hand voor hun kinderen. 
Verder vervult ze af en toe de rol van surveillant bij tentamens. Momenteel 
zijn ze nog druk bezig met verven en klussen in het huis, maar in de vrije 
tijd houdt Jan zich bezig met fotografie en Dineke houdt van handwerken, 
puzzelen en lezen.

Marjan & Ineke
welkominWenS@gmail.com  

Amnesty International  

Helaas kan ook dit jaar de kaartverkoopactie ‘schrijven aan gevangenen’ 
niet door gaan. 
We willen er nog wel op attenderen dat je ook online kaarten aan gevan-
genen kunt sturen. 
Dit kan via de site van Amnesty: https://www.amnesty.nl 

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

Agenda van 15 december tot 1 februari 2022

17-12 20.00 uur Kerk Swichum Kerstoptreden van de Krystreizigers

17-12 tot  dorp winterversiering route Eltsenien Nei
   23-12   Bûten

30-12 en  dorp oliebollenactie Brassband
   31-12

  2-01 15:00 uur de Golle opruimen zwerfafval

  9-01 16:30 uur kerk Swichum Nikolaestsjinst
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom
In elke dienst worden 2 collecten gehouden.

19-12 09.30 uur ds. B. Bloemink, Bitgum
  4e zondag van advent

24-12 21.30 uur  da. W. de Boer–Romkema
  Kerstnachtdienst
  alleen on-line te volgen (zie onderaan)
 
25-12 09.30 uur da. W. de Boer–Romkema
   Kerstmorgen, m.m.v. Brassband en commissie
   Kindernevendienst
   Oók voor deze dienst is aanmelding nodig en wel
   vóór dinsdag 21 december 17.00 uur via
   kerkinwirdum@gmail.com

 15.00 uur Kerstfeest Zondagsschool 

26-12 09.30 uur  ds. S. Ypma, Franeker

31-12 19.30 uur da. W. de Boer – Romkema - Oudejaarsdienst

  2-01  09.30 uur ds. P. Beintema, Leeuwarden

Bij het in- en uitgaan van de kerk is een mondkapje verplicht. Op de zit-
plaats kan dit af. De 1½ meter afstand is van toepassing, gezinnen kunnen 
bij elkaar zitten.
Het is verstandig om, als u van plan bent een dienst te bezoeken, vooraf 
onze website (zie hierna) even te raadplegen over mogelijke wijzigingen 
over de bezoek- en aanmeldingsregels.

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 en ook steeds actuele 
informatie over onze gemeente. Het wekelijkse Zon-Dagboek bijvoorbeeld 
geeft een indruk (met foto’s) van de diensten van de voorgaande zondagen. 



Voor een afscheid met 
liefde en respect

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

Iepie Lindeboom-Hospes
útfea� begelieder

Voor al uw timmer- 

en onderhoudswerk

in huis en er buiten.

mobiel 06 414 630 30

Swichumerdyk 9
9088 AP  Wirdum

info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard

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

Huisartsen: Mevr. L. Roetman
  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 schoolva-
kanties)

ZIEKENHUISVERVOER  UVV
U. Postmus  G. Emersonstr. 1 tel.: 058-2552192
T. Bakker   Swichumerdyk  tel.: 058-2552606

PKN-GEMEENTE
Predikant: Ds. W. de Boer-Romkema, Legedyk 20, Wirdum
email: wiebrigdeboer@cs.com   tel.: 06-81477858

UITVAARTVERZOR GING 
Bode: Anna Bijlsma, Easterein 3, Garyp  tel.: 06-10330337 
      of tel.: 0511-521336

WIJKAGENT
Marieke Zweers     tel.: 0900-8844
     
KLACHTENNUMMER GEMEENTE  tel.: 14058

DIERENARTSENPRAKTIJK REDUZUM-GROU
Oedsmawei 13, 9001 ZJ  Grou                          tel.: 0566-601464
E-mail: info@dierenartsgrou.nl          
www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl

Telefonisch spreekuur: ma. t/m za. van 8.00 - 9.30 uur.
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak!
Openingstijden van de balie: ma. t/m vr. 8-18 uur en za. 8-9.30 uur. 
Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag / 7 dagen in de week bereikbaar.

RESERVEREN RUIMTES DORPS HUIS
Voor het huren van een ruimte in de Golle kunt u terecht bij Anneke Hijman, 
tel. 06-42540376 en e-mailadres: dorpshuis.degolle@gmail.com



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

NIEUW BIJ
HAAIMA WIRDUM!

UW GARAGE VOOR SERVICE &
ONDERHOUD, APK EN REPARATIE 

VAN ALLE MERKEN


