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Fan e toer besjoen

Buitentrends
De Amerikaanse krant The Washington Post schreef vo-
rige maand een artikel over het Nederlandse fenomeen 
uitwaaien. Het ‘out-vwy-ehn’ werd als de nieuwste oer-
Hollandse leefstijlvondst omschreven. Best grappig vond 
ik. Zo had ik uitwaaien nog nooit bekeken.
Begin dit jaar liep ik op Terschelling met mijn familie een 
flinke strandwandeling van de Boschplaat naar het dren-
kelingenhuisje. Het waaide zo hard dat de schuimvlokken 

van de golven ons om de oren waaiden. Niks hips aan, maar wel de beste 
strandwandeling ooit. Juist vanwege die hoge uitwaaifactor. 

Uit Japan waaide een andere buitentrend over: Bosbaden. Kopje onder in het 
bos. Een ‘natuurbad’ in het bos werkt door op je fysieke, mentale en emoti-
onele welzijn. Het liefst duurt een bosbad twee tot drie uur, maar je merkt 
al verschil na 30 minuten. Ook prima voor een rondje door het Leeuwarder 
Bos dus. Tijdens het bosbaden vertraag je bewust en neem je je omgeving 
met zoveel mogelijk zintuigen waar. De geuren, kleuren en geluiden van een 
bos helpen om je verbonden te voelen met de natuur en het is een goed 
middel om stress te verlagen. Duh! Klinkt logisch, maar als je er meer over 
leest is het heel interessant.

En dat zwemmen in buitenwater gezond en lekker is, wisten we in Wirdum 
– trendsetters als we zijn – natuurlijk al lang.

De moestuin kan natuurlijk ook niet ontbreken in dit rijtje. Eigen groenten 
telen is populairder dan ooit. Niet voor niks dat we de nieuwe rubriek ‘De 
Vereniging’ aftrappen met een interview met de voorzitter van Volkstuin-
vereniging De Tryehoeke.

In het vorige nummer van de Tuorkefretter zijn we gestart met een andere 
nieuwe rubriek waarin iedere maand een ondernemer aan het woord komt. 
We hopen dat jullie het leuk vinden om te lezen.

Alwien de Boer

Dan bin ik altyd trendsetter wêst. Ik 
bin meast bûten. Swimme is lykwols 
net myn ding, mar yn ‘e tûn bin ik 
faak te finen.
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Dorpsbelang

Net zoals voor elke organisatie start het nieuwe jaar voor Dorpsbelang op 
met nieuwe zaken die aandacht vragen. Maar natuurlijk zijn er ook lopende 
zaken de uit de voorgaande jaren waar permanent op wordt ingezet. Zo 
is er eindelijk nieuws over de ontwikkeling van de nieuwbouw bij Hekke-
meiden. Er liggen nieuwe plannen die na toestemming van de politiek ook 
ter bespreking aan de inwoners van Wirdum kunnen worden voorgelegd. 
Zodra er afstemming is met de gemeente Leeuwarden over presentatie van 
de plannen wordt dat zo spoedig mogelijk met u gedeeld.

Na het vertrek van Friso Douwstra als wethouder met de dorpen in zijn 
portefeuille, gaan we 18 februari aanstaande kennis maken met de nieuwe 
wethouder Abel Reitsma. De heer Reitsma bezoekt Wirdum en Swichum ter 
kennismaking maar ook zeker om indrukken op te doen over beide dorpen. 
We zullen vanzelfsprekend de mogelijkheid de voor onze dorpen belangrijke 
ontwikkelingen aan te kaarten niet laten liggen. 

Er is onlangs met Zoom (digitaal dus) een bijeenkomst met de gemeente 
Leeuwarden, de stadswijken en de bij de gemeente aangesloten dorpen 
geweest met als onderwerp gebiedsontwikkeling. Daarin werd gesteld door 
wethouder De Haan dat (bouw)plannen in de wijken en dorpen voortaan 
bottem-up plaats vinden. Concreet betekent dat, zo zegt hij, dat ideeën en 
plannen die aangedragen worden leidend zijn bij verder ontwikkeling. Vanuit 
Dorpsbelang vinden wij dat een prima ontwikkeling. 

Er is in het bestuur van de Dorpsbelang een kleine wijziging in taken geweest. 
Ilona die tot voor kort contactpersoon was voor De Golle heeft die plaats nu 
afgestaan aan Wietse. Ilona zal de meer secretariële zaken ter harte nemen.

Namens Dorpsbelang,
Sjors Hempenius 
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Vooraankondiging:

Eind februari wordt de contributie Dorpsbelang - Tuorkefretter voor 
het bonnementsgeld afgeschreven. Wanneer u hiervoor een automa-
tische incasso/machtiging heeft afgegeven, hoeft u niets te doen. De 
tarieven zijn ongewijzigd.

We mogen weer! 

Het activiteitenteam van De Golle heeft de eerste activiteit staan op vrijdag 
1 april. En nee het is geen grap!

Op 1 april organiseert de Golle de Meer dan de Wirdumer Pubquiz. Een 
quiz met hersenkrakers, vragen over Wirdum én alleskunner*-achtige spellen! 
Het wordt een avondvullend programma met voor elk wat wils. Het duurt 
nog even, maar zet de datum alvast in de agenda en stel een team samen.

Opgave, inclusief de naam van je team, kun je per e-mail doorgeven: dorps-
huisdegolle@gmail.com. Een team mag uit maximaal 6 personen bestaan.

En verder…
Niet alleen voor activiteiten kun je in de Golle terecht. De ruimtes in De Golle 
zijn ook te huur voor kleine én grote vergaderingen. Wil je een keer rustig 
werken? Ook dat kan in De Golle. De Golle is al te huur vanaf een uur, maar 
ook voor een dagdeel of de gehele dag. Samen met onze beheerder kom 
je daar altijd uit.

Namens het bestuur van De Golle,
Anneke Hijman

*   Nog niet bekend met het fenomeen Alleskunner? Deze show wordt                      
     doorgaans op dan vrijdagavond bij SBS6 uitgezonden.
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Verzetswerk

Graag introduceer ik om te beginnen mijzelf. Ik ben Hans Blom, gepensio-
neerd historisch onderzoeker woonachtig in Leiden. Samen met mijn oudste 
zoon, Onno Blom, neerlandicus en biograaf, doe ik onderzoek naar het leven 
van mijn vader (J.W. Blom, 1908-1975). Dat onderzoek moet uitlopen op 
een boek en mogelijk een documentaire.

Een belangrijk deel van dat onderzoek richt zich op het verzetswerk van mijn 
vader in Friesland. Als lid van de verzetsgroep De Duif, die in 1944 in Friesland 
actief was, kreeg hij de functie van luitenant-adjudant van de Gewestelijk 
Commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten. Uit het onderzoek is 
gebleken dat mijn vader geruime tijd te Wirdum was ondergedoken en dat 
zijn zeer bevriende collega Ph .W. Pander, de Gewestelijke Operatie Leider, 
geruime tijd in Swichum verkeerde (ondergedoken bij H. Nicolai).
In feite was het hoofdkwartier van de Binnenlandse Strijdkrachten in de 
provincie vermoedelijk ook, tenminste enige tijd, in deze dorpen dicht bij 
Leeuwarden gevestigd.

Mijn vraag aan u is of in uw kring kenners van de dorpsgeschiedenis zijn en 
dan in het bijzonder betreffende deze periode. Met hen zouden wij graag 
in contact komen. Vaak leven ter plekke nog verhalen over juist de oorlogs-
gebeurtenissen. Ook naar die verhalen (en dus de vertellers daarvan) zijn 
wij op zoek. U bij voorbaat dankend voor een reactie.

Met vriendelijke groet,

Hans (J.C.H.) Blom
Fruinlaan 4
2313 ER Leiden
06-20136062

Noot van de redactie:
Bovenstaande is al door gegeven aan Jochum Hoekstra, en er is inmiddels 
al contact tussen hen geweest.
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Het ‘Ayttablomke’

De vroeg in het voorjaar bloeiende Winterakoniet, behoort tot de stinzen-
flora. Deze plant komt onder andere in het wild voor in de heuvels van grote 
delen van Italië. De Winterakoniet heet in het Fries Ayttablomke. Volgens 
de lokale overlevering zou dit bolgewasje zijn ingevoerd door Viglius en 
aangeplant op de Aytta State in Swichum. De Aytta State was in bezit van 
de de familie van Viglius.

Op bovenstaande tekening zie je de Ayttastate nog in goede staat. Later 
kwam het gebouw in verval en in 1794 werd het afgebroken.
Op de plek staat tegenwoordig een kop-hals-romp boerderij, die in 
1847/1848 gebouwd is. De overwelfde kelder van de oude state zou bij de 
bouw gehandhaafd zijn.

Wikipedia zegt o.a.:
De winterakoniet is een plant uit de ranonkelfamilie. Het is een stinsenplant 
die al vroeg in het voorjaar bloeit. De plant heeft stengels met daarop telkens 
één gele bloem, die omringd wordt door een krans van ongeveer zes onge-
steelde bladeren. De bloem heeft meestal zes langwerpige bloemdekbladen. 
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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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Heemtuinbeheer
Yvonne van Manen: Door ecologisch beheer meer planten en dieren

De een vindt het ‘rommel veldjes’, een ander ziet er de toegevoegde waarde 
van. Feit is dat Wirdum drie locaties heeft waar, in samenspraak met de 
gemeente, als experiment in 2014 is gestart met een nieuw groenbeheer. 
Met als doel te zorgen voor meer biodiversiteit in het ‘groen’ van het dorp. 

Grote motor achter het ‘groen’ in Wirdum is Yvonne van Manen van de 
Swichumerdyk. Van haar vak is ze ecoloog. Een specialist op de relatie tus-
sen planten, dieren en hun omgeving. “In Nederland zijn we gewend alles 
naar onze hand te zetten. Maar het resultaat is dat de biodiversiteit sterk 
achteruitgegaan is en er nu nog maar tien tot twintig procent over is van 
wat er zou kunnen zijn.” Yvonne noemt als voorbeeld het buitengebied 
waar de biodiversiteit op het land en in het buitenwater enorm is verarmd. 
Yvonne: “In het groen van de dorpen is de situatie iets minder slecht en 
alleen in de grote natuurgebieden is de biodiversiteit nog hoog, maar staat 
onder grote druk.”

In en rond het dorp kan de biodiversiteit worden verhoogd in wegbermen, 
plantsoenen, bosjes en in de tuinen. Meer biodiversiteit betekent meer vari-
atie in wilde plantensoorten en wilde dierensoorten en grotere aantallen 
van die soorten. In Wirdum gebeurt dat op de hoek Loodyk-Emersonstrjitte 
(tegenover de Golle en het trapveld), langs het schelpenpaadje tussen de 
Legedyk en de Tsjaerderdyk en op de middenberm (berm tussen de weg en 
het fietspad) langs de Swichumerdyk. Het is een beheer met lichtere ma-
chines, dat ook in de heemtuinen van Leeuwarden en in natuurgebieden 
wordt gebruikt. “Toch wel heel bijzonder dat wij dit soort stukjes hebben 
in het dorp”, zegt Yvonne trots.

Soortenarm
Door het intensieve maaibeheer was de begroeiing op de drie locaties zeer 
soortenarm. Omdat daarin andere zaden niet konden ontkiemen is de 
begroeiing van de bodem afgeschraapt. Er zijn vervolgens zadenmengsels 
uitgestrooid van soorten die in de omgeving passen, omdat er vrijwel geen 
zaadbronnen meer in de buurt waren. ‘Zo ontwikkelden zich al binnen een 
paar jaar flink soortenrijke en bloemrijke stukken en die trokken egels, vlin-
ders, sprinkhanen en wat niet al aan”, zegt Yvonne.

Waar de bodem niet afgeschraapt is en niet ingezaaid gaat dat veel lang-
zamer, zoals langs de Swichumerdyk. “Daar hebben we pas de laatste jaren 
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zaden, die geoogst worden uit kruidenrijke stukken, uitgezaaid. Nu neemt 
de kruidenrijkdom ook daar geleidelijk aan toe.” De gemeente maait op 
alle locaties nu al zes jaar lang maar één tot twee keer per jaar en laat in de 
winter stukken staan. Dit beheer is gelijk aan het beheer in de heemtuinen 
en natuurgebieden. In de struweel/boom zone tegenover de Golle zijn op 
de overgang van gras naar struweel plantensoorten uitgezaaid die in die 
overgang horen en zijn verschillende struikensoorten bij geplant.

‘Er zit altijd spanning op wat iets kost en wat het oplevert”, zegt Yvonne 
over het beheer. De kritiek van dorpsbewoners die het heemtuinbeheer 
kwalificeren als ‘een rommeltje’, snapt Yvonne. Als je een kort gemaaid 
grasveld gewend bent, is dit een heel ander beeld. Dat is de eerste indruk 
van het blote oog. Wie echt serieus kijkt, ziet dat er wel degelijk sprake is 
van ‘verandering’ en ‘verbetering’. “Mensen genieten van natuur en ont-
spannen er sneller. En kinderen kunnen er in spelen. Mijn wens is dat er 
voor hen meer struweel en bosjes worden aangelegd bij Wirdum, zoals dat 
er al is bij De Golle.”

12 maart bouw insectenhotel
Vanuit de werkgroep Groen is Yvonne betrokken bij een project tussen de 
dorpen Wergea, Warten, Warstiens en Wirdum/Swichum. Die dorpen werken 
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samen met de gemeente Leeuwarden aan een netwerk voor insecten langs de 
wegen en in en tussen de dorpen. “Insecten zijn belangrijk in de kringloop, 
zij breken materiaal af, zijn zelf voedsel voor veel andere dieren en ze zijn 
essentieel voor de bestuiving van groente- en fruitgewassen. Ik denk dat 
we ons veel te weinig bewust zijn van de waarde die zij voor ons hebben.”

Op 12 maart wordt in elk dorp een insectenhotel geplaatst. In Wirdum wordt 
dat gebouwd samen met vrijwilligers en de jeugd van de Dorpsskoalle. “Denk 
aan een grote houten haspel die we met elkaar gaan vullen.” Over de plek 
van het insectenhotel is de werkgroep nog in gesprek met de gemeente. 

Ilona Lesscher

De hantekening fan Kroes

Ik haw it as bistedokter noch meimakke dat in boer op 
skreiershoeke by winterwaar inkeld op redens te berikken wie. Dan gong 
ik fan ôf Heechhiem op noaren nei de Roekeboer foar keallerij mei yn ‘e 
iene hân de ferlostas en yn de oare de operaasje koffer. Kleare romantyk! 
Machtich fûn ik dat. Spitigernôch bin ik in hakkenkruk op redens; absolút 
gjin talint en sloppe ankels. Ik gean net oer ien nacht iis, mar at der lykwols 
in toertocht riden wurde koe, wie ‘k fan de partij. Fûn it manjefyk om mei 
krôkjend waar de Prinsehôftocht te streekjen troch de Âlde Feanen. Nei sa’n 
40 km riden en klúnjen skearden de binnenkanten fan myn ankelknobbels 
lykwols oer it iis en wie de ‘koek’ wol op en in ‘zopie’ mear as wolkom. De 
Alvestêdetocht wie sadwaande net foar my ornearre…

Myn jongere broer Tom is fansels út itselde hout snien. Hij skafte noaren oan 
mei fan dy stive, hege skuon. Ik fûn dat dy jo tefolle yn jins bewegingsfrijheid 
beheinden sadat it like oft jo ‘mei de broek fol’ rieden. Dy liet ik dus slûpe…

Yn it winterke fan ‘96 trof ik op ‘e Ûlesprong op it iis by tafal Hotse, in boer 
by ús út de krite. Hotse is krekt sa’n leafhawwer as ik, mar behept mei it-
selde mankemint. Hy hie him bûgels oanmjitte litten troch in útfiner út Ie. 
Dy moasten op de noaren monteare wurde om jo ankels te stypjen, sûnder 
dat jo bewegings nei foaren en efteren begrinzge wurde. Hotse swearde 
derby! Ik dus op nei Ie. Fan ôf de alderearste kear dat ik mei bûgels ried 
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koe ‘k myn lok net op. No koe ‘k pas tochten reedride! Oerdwylsk waard ik 
daliks lid fan de Alvestêdeferiening. 

De winter dêrop batste de froast der noch fûler yn. Doe’t foarsitter Henk 
Kroes op 2 jannewaris ‘It giet oan!’ ferkundige, foel ik halje-trawalje yn ‘e 
prizen. Ik wie nammentlik dat earstfolgjende jier fuortendaliks ynlotte! Sa 
oerkaam my wakker deselde mazzel as doedestiids mei de lotterij foar myn 
bistedokterstúdzje! Myn lidmaatskip op it lêste stuit resultearre fansels wol 
yn in lette starttiid fan pas tsien oere op dy ferneamde 4e jannewaris. It soe 
ek in hiele kâlde klobbe wurde…

Manmoedich gong ik foarearst foar de wyn fan start. By Reduzum waard 
ik op de Swette troch doarpsgenoaten lûd oanmoedige. Op de Luts helle ik 
myn broer yn dy’t goed trije kertier earder fan start gongen wie. Wie k de 
earste yn ús praktyk dy’t in mobyltsje oanskaft hie; dat kaam my no moai te 
pas. Yn Starum hie ik foar ‘t earst en fuort ek foar ‘t lêst efkes kontakt mei 
it thúsfront, dêrnei stûke de Nokia batterij nei alle gedachten fan ‘e kjeld.

No waard it mienens stôk yn ‘e wrede noardeastewyn. Yn hyltyd wikseljende 
ploechjes belâne ik yn Boalsert. Healwei! Ik gunde mysels dêr in lang skoft 
en de kochte snert en meinommen brogge smakken goed. Poeh, ik koe 
dêrnei mar dreech de slach wer te pakken krije. Safolle oefenkilometers hie 
myn drokke praktyk my net gund te meitsjen. Ik moast weromfalle op myn 
basiskondysje fan jierren as skoaljonge troch waar en wyn fytst te hawwen. 
Om en na by Arum rekke ik in skoftke yn ‘e streek mei in aardige maat. Hy 



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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skoudere my lykwols doe’t ik trochskimerje liet dat ik perfoarst geniete en 
alles wat no noch op myn iis paad kaam as tajefte beskôge. Hy gong inkeld 
en allinne foar de einstreek op ‘e Bonke…

Fanôf Harns wie it foaral wer rjocht yn ‘e wyn op. It begûn te skimerjen en 
foar myn gefoel duorre it in ivichheid ear’t ik Frentsjer yn ‘t fizier krige. Mar 
dat wie in bagatel yn fergelyk mei wat my yn tsjuster noch oer de Blikfeart 
nei Âlde Leie te wachtsjen stie! Derfan oertsjûge dat ik yn Bartlehiem fan 
‘t iis reage wurde soe, besaude ik my deroer dat ik gewoan nei Dokkum 
dirigeare waard! Op de Dokkumer Ie ried ik it hiele ein op kop, myn folgers 
lieten it ôf witte om oer te nimmen... 

It thúsfront siet ûnderwilens yn tûzen noeden en bellen ûngerêst mei de 
organisaasje oft der ek riders onderweis yn ‘t reid oantroffen wiene. Lokkich 
waard ik troch myn oare helte op de tillefyzje sinjalearre yn it skynsel fan 
de stedsljochten. It die bliken dat ik fiif minuten foar’t de post yn Dokkum 
sluet ôfstimpele. No pas begûn ik sels te leauwen dat ik de Bonke helje soe! 
It lêste hoart wie ommers foar de wyn. 

As in nochteren keal bin ‘k yn ienlikens oer de Ie werom gisele. In pear kear 
gong ik ûnhuerich op ‘e hûd troch skuorren yn it troch tûzenen tramtearre 
iis en ûnderwilens gunde ik mysels net iens tiid foar foeraazje. Yn in flok en 
in sucht wie ik wer tebek yn Bartlehiem. Doe rekke myn yllúzje yn skossen 
op de Aldtsjerkster Feart. Troch op ‘e nij dy skrale wyn en hongerlapje gong 
by my it ljochtsje út. Yn Aldtsjerk waard my ferkundige dat ik it lêste stik wol 
kalm útride koe, om’t ik de einstreek dochs net mear foar tolven helje soe. 

Oer de Moark seach ik yn ‘e fierte de felle lampen op de Bonkefeart. Efternei 
besjoen siet ik yn it ploechje dat foar it each fan de kamera’s delsetten waard 
as de ‘teloarstelden’ dy’t it krekt net helje soene. Sels fielde ik dat net sa. Gjin 
krúske fansels. Mar ik wie sa goochem om kertier oer tolven efkes it einpetear 
dat de NOS mei Henk Kroes op ‘e Bonke hold ôf te wachtsjen. Fuortendaliks 
dêrnei skeat ik de foarsitter oan mei de fraach oft hy yn ‘t lêste stimpelfakje 
syn hantekening sette woe. Fansels wie hy my te wille. Sadwaande helle ik 
presys fiifentweintich jier lyn nota bene de sjoernaalbylden. En ik bin oprjocht 
grutsk dat ik de fyftsjinde Alvestêdetocht folbrocht haw! In barren om te 
kuozjen om’t krupsjes my op dit stuit beheine soks ea nochris te dwaan.

Jannewaris 2022
Menno J. Wiersma
menno@bistedokter.nl
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BUITEN
QUIZ

Loop met je team langs alle
vragenlocaties en
beantwoord de meeste
vragen goed. 

Deelname 
- Alle leeftijden, mits in een
gemixte groep
- Elke groepsgrootte (houd
rekening met en afstand tot
elkaar).

Geef je op voor 2 maart;
- Teamnaam
- Mailadres voor de verdere
instructies

Kosten €5,00 per team

De buitenquiz gaat door bij
minimale deelname 5 teams
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De werkgroep Eltsenien Nei Bûten (ENB) 
wil bewegen en ontmoeten in de bui-
tenruimte stimuleren. Vooral ouderen en 
jongeren komen steeds minder buiten en 
bewegen minder. 
ENB wil dit bereiken door het organ-
iseren van leuke afwisselende activiteit-
en en realiseren van permanente opties 
tot bewegen en ontmoeten.   

Wirdum schoon:

Om de 6 weken wordt door jong en oud zwerfafval opgeruimd. Verza-
melen bij de Golle.  De volgende data:  
 20 februari om 15:00 uur. 
 27 maart om 15:00 uur. 

Buitenquiz

Op 5 maart van 14:00 tot 16:30 uur organiseren we een buitenquiz. We 
maken een route door het dorp waar op verschillende locaties vragen wor-
den gesteld. Deelname is voor alle leeftijden, maar gezien de vragen raden 
wij aan om binnen een team kennis en leeftijd te variëren. 
Geef je team op via: eltsenien@gmail.com
ovv: Teamnaam en mailadres waarop je de verdere instructie wilt ontvangen.  

Enquête Duo-fiets
De afgelopen weken hebben we in 
Wirdum, Wytgaard en Swichum mid-
dels een enquête uitvraag gedaan om 
het draagvlak voor de aanschaf van 
een duo-fiets in kaart te brengen. 
We willen bij deze Peter de Jong heel 
erg bedanken voor het maken van de 
prachtige foto’s die hij heeft gemaakt 
voor de enquête en onze communica-

tie. En we willen Marjan Steenbergen heel erg bedanken voor het vormgeven 
van de enquête. We krijgen hier veel complimenten over.
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Resultaten tot nu toe

Tot op heden hebben we 63 enquêtes retour gekregen.
Over het algemeen is het project bij al veel mensen bekend in de dorpen. 
Op een enkeling na vindt iedereen het een goed idee en steunt het project. 
Ook hebben we middels deze enquête al veel vrijwilligers kunnen vinden 
die wel mee willen helpen in de organisatie, dan wel met het begeleiden 
van mensen die niet zelf op de fiets kunnen fietsen en geen begeleiding 
hebben. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. We willen ook opmerken dat u 
natuurlijk ook gebruik kunt maken van de fiets als u nog mobiel bent, maar 
gezellig samen een fietstocht zou willen maken. 
Sommige mensen hebben nog aanvullende vragen aangegeven op de en-
quête. De komende tijd zullen we die vragen persoonlijk beantwoorden of 
verder uitzoeken. We houden iedereen middels de Tuorkefretter, it Haven-
pypke en andere media op de hoogte.

 
We kunnen hieronder al enkele resultaten weergeven
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Hoe verder
We zullen de laatste enquêtes nog gaan verwerken en bespreken met onze 
initiatiefgroep. We kunnen met de opbrengst van de enquête al uitspraken 
doen over draagvlak, behoefte en wensen. Dit zullen we gaan gebruiken 
om de financiën te onderbouwen en benodigde fondsen aan te schrijven. 

Werkgroep Eltsenien Nei Bûten,
Albert, Jaap, Leoni en Riggina
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De Vereniging

In deze rubriek zetten we iedere maand een vereniging centraal door een 
praatje te maken met een bestuurslid.

Deze keer: Nikki van der Werf, voorzitter van volkstuinvereniging De Trije-
hoeke.

Hoe heet de vereniging waar je voorzitter van bent?
De vereniging heet De Trijehoeke, vernoemd naar het stuk grond, in de 
vorm van een driehoek, dat wij van de gemeente huren. Je kunt ons vinden 
achter de sportvelden. 
  

Kun je vertellen wat jullie doen?
De vereniging heeft momenteel elf leden die hun gewassen biologisch ver-
bouwen. Naast groenten en fruit vind je ook veel bloemen en een bijenkas. 
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Iedereen is vrij in de keuze 
wat ze op hun grond willen 
verbouwen. Wel zijn er een 
paar eisen die de vereniging 
stelt, er mogen bijvoorbeeld 
geen bestrijdingsmiddelen 
worden gebruikt, de tuin mag 
niet overwoekerd worden door 
onkruid en er is geen hoge 
bebouwing toegestaan omdat 
het bestemmingsplan dit niet 
toelaat. Je moet er vooral ple-
zier hebben in het verbouwen 
van je eigen gewassen. Ook is 
het hebben van voldoende tijd 
een pré, in het hoogseizoen 
moet je zeker twee tot drie 
keer in de week naar de tuin. 

Hoeveel leden hebben jullie? 
En hoe lang bestaan jullie al?
De Trijehoeke is in maart 2011 
opgericht. Hiervoor zaten de volkstuinen bij het spoor. Vanwege de herin-
richting van het verkeersplein/ snelweg en het feit dat ProRail geen mensen 
dichtbij het spoor wil hebben zijn deze toen komen te vervallen. De gemeente 
heeft toen het stuk grond achter de sportvelden ter beschikking gesteld.

Moestuinen zijn best populair tegenwoordig. Kunnen er nog meer leden 
bij of is er een wachtlijst? Hoe werkt het precies?
We zien dat er de afgelopen paar jaar een verjonging heeft plaatsgevonden. 
Het stereotype moestuin met oude mannetjes is het al lang niet meer. Er 
zijn leden in alle leeftijden. Er lopen ook veel kinderen rond die hun ouders 
helpen of lekker spelen. Erg gezellig en ook leerzaam! Meestal zijn de ge-
oogste aardbeien al op voordat we thuis zijn.

Momenteel is er een wachtlijst. Wanneer er een stuk grond vrijkomt, wordt 
er gekeken of er zittende leden zijn die willen uitbreiden, zo niet dan komen 
de mensen van de wachtlijst in aanmerking. Nieuwe leden krijgen eerst een 
klein stuk grond om te kijken of dit bevalt. Men verkijkt zich nog wel eens 
op het werk dat een moestuin met zich meebrengt, 25 tot 50 vierkante 
meter is dan nog redelijk behapbaar maar gelijk 100 vierkante meter is te 



26

> 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

 

 Woning- en utiliteitsbouw
 Waterbouwkundige werken 
 Restauratie en renovatie
 Service-onderhoud

 Onderhoud en verbouw
 Badkamer renovatie
 Tegelwerken
 WMO-aanpassingen 

24-uurs service  |   zomer-/winterklaar service vakantiewoningen

 
De Seize 9, Grou Tel. 0566 - 62 1579, info@dejongdewal.nl, www.dejongdewal.nl
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veel. Na een jaar wordt er gekeken of de samenwerking is bevallen en of 
het grondgebruik wordt voortgezet.

Om een indicatie te geven, de huur van de grond bedraagt € 0,30 per vier-
kante meter per jaar. De borg is € 1,- per vierkante meter, welke na twee 
jaar wordt teruggestort.

Welke plannen liggen er voor de toekomst?
We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om een watersysteem aan te 
leggen. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om de tuin te bewa-
teren. Er liggen nu nog wensen voor het verharden van het pad op plekken 
waar het vaak nat is.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar uitbreiding. Mochten er voldoende 
mensen op de wachtlijst staan dan is het mogelijk om een stuk van de grond, 
die wij momenteel verhuren, klaar te maken voor gebruik. Hiermee zouden 
we het aantal tuinen kunnen verdubbelen. Mocht je interesse hebben in 
een stuk grond of een andere vraag hebben, dan kan dit gemaild worden 
naar: detrijehoeke@gmail.com
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IN BEDRIJF 

In deze rubriek geven we het woord aan een ondernemer in Wirdum 
of Swichum. Aan de hand van een aantal vragen proberen we meer te 
weten te komen over het bedrijf. 

Naam bedrijf  : Peter de Jong Fotografie
Eigenaar  : Peter de Jong
Website   : www.bydejong.com

Kun je kort beschrijven wat je bedrijf doet? 
Als fotograaf ben ik vooral werkzaam voor het bedrijfsleven in de breedste 
zin van het woord; dan kun je denken aan vooral portretten, architectuur, 
magazines, en beelden voor nieuwe of bestaande websites etc.

Hoe is je bedrijf ontstaan? 
Na mijn studie aan de Hotelschool heb ik altijd in de Horeca gewerkt, maar 
uiteindelijk toch besloten te gaan doen wat ik echt leuk vind; fotografie! 
Dit inmiddels alweer een jaar of 15.

Wilde je altijd al voor jezelf beginnen? 
Niet direct nee, maar het is uiteindelijk zo gelopen en ik ben nog altijd heel 
blij met dat besluit; achteraf zeg je dan vaak; had ik veel eerder moeten doen.

Heb je personeel in dienst en zo ja hoeveel? 
Nee, ik ben alleen; en dat werkt voor mij het prettigst. Je hebt toch vaak een 
eigen manier van werken. Op deze manier hoef ik met niemand rekening 
te houden. Ook zijn de lijntjes kort en is de fotografie en beeldbewerking 
altijd van mijn hand.

Wat vind je het mooiste aan ondernemen? 
Vooral de vrijheid die dit soort werk met zich mee brengt, het is nooit het-
zelfde, en voelt bijna nooit als ‘werk’. Altijd fijn als mensen blij worden van 
beelden die communiceren wat zij voor ogen hebben
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En wat vind je lastig aan ondernemen? 
Vooral in het begin vond ik het soms wel spannend; is je omzet groot ge-
noeg om rond te komen. Is mijn netwerk groot genoeg? En altijd blijven 
netwerken om die continuïteit te garanderen. Inmiddels gaat dat allemaal 
overigens prima, dus een zorg minder.

Hoe kijk je naar de toekomst, wat wil je nog graag bereiken of doen? 
Lekker doorgaan met wat ik nu doe lijkt me goed, je weet ook nooit wat er 
op je pad komt natuurlijk!

Hoe gaat je bedrijf om met duurzaamheid? 
Mijn studio zit in een oude melkfabriek in Gytsjerk, dus mijn stookkosten zijn 
lastig te beïnvloeden.Wel heb ik jaren geleden alle verlichting omgezet naar 
LED; alle beetjes helpen. Afval/papier scheiden vind ik eigenlijk wel normaal 
dus dat doe ik eigenlijk altijd al.

Heb je een tip voor mensen die voor zichzelf willen beginnen? 
Doe vooral wat je leuk vindt, en informeer jezelf goed zodat je niet voor 
gekke verrassingen komt te staan.

Wil je ook met je bedrijf in deze rubriek? Mail het de redactie: tuorkepost@
hotmail.com. 



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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Moppen

Wat is blauw en weegt bijna niks? Lichtblauw.

Een postbode gooit een brief in de bus, zegt de buschauffeur: “Wat moet 
ik hier mee?”

Wat is de minst gesproken taal ter wereld? Gebarentaal.

Wat is groen en zit op een hek? Verf

Er lopen twee cementzakken op straat, zegt de ene tegen de andere: “Hé, 
het begint te regenen, zegt de andere: “Geeft niet, word je hard van.”

Finne Reidinga
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Deze voorstelling waarin onze dochter Esmee de Boer (een oud Wirdumer) 
mee speelt als een van de Bendella’s, wordt op zaterdag 5 maart gespeeld 
in De Harmonie in Leeuwarden en op donderdag 24 maart in de Lawei in 
Drachten. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar! 

Alvast bedankt! 
Alina de Boer
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Kern met Pit

De Jeugdsoos heeft met de oprichting en 
realisatie van de Jeugdclub in 2021 het Kern 
met Pit predicaat gekregen en een geldbe-
drag van € 1.000,-.

Kern met Pit daagt mensen uit om hun 
droom voor de buurt binnen een jaar te 
realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan. 
Als het je directe omgeving maar verbetert 
of een impuls geeft. Op kernmetpit.nl zie 
je mooie voorbeelden.

Leoni Bouma mocht als adviseur KNHM de uitreiking doen in ‘t Bynt.



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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Geïnsireerd door de inzending van ansichtkaarten (zie vorig nummer), hier 
enkele mooie plaatjes van Wirdum uit mijn eigen verzameling.    Hendrik
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Notulen jaarvergadering

Datum:  Vrijdag 12 november 2021
Tijd:   20:00 uur
Locatie:  De Golle

Agenda:
1. Opening door Meinte

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken

3. Notulen jaarvergadering 2019
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van 2019. De 
notulen worden goedgekeurd. 

4. Financieel verslag 2020/2021
Door het feest grotendeels in eigen beheer te organiseren, zijn de 
kosten en inkomsten anders dan vorige jaren, hierdoor is het dus 
lastiger om dit met elkaar te vergelijken. Wat het ook lastig vergeli-
jken maakt, is het feit dat het dorpsfeest normaal gesproken 2,5 
dag duurt en er dit jaar één dag feest was. Griet Stoker en Hester 
Wolters waren dit jaar verantwoordelijk voor de kascontrole. De 
kascommissie heeft alle stukken in gezien en de financiën worden 
goedgekeurd. 

5. Benoeming (reserve) kascommissieleden
Hester Wolters geeft aan ook komend jaar de kascontrole op zich 
te willen nemen. We gaan nog op zoek naar een mede vrijwilliger. 

6. Evaluatie dorpsfeest 2021
Opmerkingen vanuit de aanwezigen:
Het dorpsfeest was ondanks de maatregelen als vanouds. Positief 
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dat er op deze manier toch een dorpsfeest mogelijk was. Gezien 
het feit dat er maximaal één dag feest mogelijk was, is alles eruit 
gehaald. De wens wordt uitgesproken, mocht het weer mogen, om 
weer zoals voorheen twee dagen dorpsfeest te kunnen beleven. 

Er is gesproken over de manier van entree heffen. Door de coro-
namaatregelen was het dit jaar niet anders mogelijk dan dit bij de 
ingang van het sportterrein te organiseren. Dit wordt door de aan-
wezigen van de vergadering niet geadviseerd wanneer alle maatre-
gelen verdwenen zijn. De vrijblijvendheid van het dorpsfeest haal je 
weg en niet iedereen kan het feestterrein opkomen.
Tevens komt het eventueel betaald matinee aan bod. Begrijpelijk 
waarom hier eerder voor gekozen is maar een matinee zonder en-
tree is ook fijn. 

De inzet van vrijwilligers achter de bar is door zowel de vrijwilligers 
als de feestgangers als positief ervaren. Een speciaal woord van 
dank gaat uit naar Aukje en Tjitske voor het regelen en organiseren 
van de vele vrijwilligers. De toekomst moet uitwijzen of het voor 
langere periode haalbaar is om vrijwilligers te vinden, mede omdat 
een komend dorpsfeest hopelijk weer 2,5 dag gaat duren. 

7. Dorpsfeest 2022: thema, suggesties, verbeteringen etc.
Een aantal suggesties van de mensen in de zaal voor het dorpsfeest
van komend jaar:
- Matinee op zondag organiseren waardoor er drie dagen dorps-

feest mogelijk is. 
- In de avond was er nu een DJ, er wordt geopperd dat een band 

leuker is. 
- Het is begrijpelijk dat er dit jaar geen spektakel was. Voor vol-

gend jaar kan dit hopelijk wel weer. Actie wordt benoemd als 
een belangrijk onderdeel van het spektakel. Het moet leuk zijn 
om te doen en om te zien voor de toeschouwers. 

- Thema: een letter van het alfabet. 
- Er wordt geopperd om de optocht een langere route af te laten 

leggen. 
- Gesprek plannen met de kerk om te onderzoeken op welke 

manier samenwerking mogelijk is. 



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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8. Bestuurswisselingen
Meinte, Minicus en Tom verlaten de Feestcommissie. Alle drie heb-
ben mede doordat er in 2020 geen dorpsfeest georganiseerd kon 
worden, een extra jaar in het bestuur gezeten. We danken hen 
voor de inzet en gezelligheid! Omdat het voorzitterschap door het 
vertrek van Meinte vacant is, wordt Ate voorgedragen als voorzit-
ter van de Feestcommissie. René Rooze komt de Feestcommissie 
versterken. 

Het is moeilijk om nieuwe bestuursleden voor de Feestcommissie te 
vinden, het organiseren van het dorpsfeest zoals we dit gewend zijn 
wordt lastiger met steeds minder mensen. Mocht je de feestcom-
missie willen versterken en helpen het dorpsfeest te organiseren, 
laat het weten via een van de FC-leden!

9. Rondvraag en sluiting
We hopen voor volgend jaar weer een dorpsfeest te kunnen organ-
iseren zoals we voor 2020 gewend waren, zet in ieder geval 25, 26 
en 27 augustus 2022 alvast in je agenda!

Henriet Scheepsma
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Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar
TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl
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Van de Diaconie PKN Wirdum 

Actie ‘Geef licht aan vluchtelingen kinderen’

Een gammele tent, extreme kou of de ondraaglijke hitte, onveiligheid, gebrek 
aan schoon water, medicijnen, sanitaire voorzieningen… Maar misschien is 
wel het ergst van alles de uitzichtloosheid. Het onzekere wachten.

Dat is de realiteit van duizenden vluchtelingkinderen die in kampen op-
groeien. Wij gunnen hun een beter leven! Daarom kwamen wij in actie in 
de afgelopen adventsperiode. Elke zondag in de Advent en Kerst stonden 
wij stil bij deze kinderen en het project van Kerk in Actie.

Inmiddels blijkt dat deze actie € 1.500,- heeft opgebracht. Hartelijke dank 
voor uw bijdrage.

Kersttassen actie 2021
Voor gezinnen, alleenstaand en/of met kinderen, die moeilijke tijden kennen, 
hebben wij afgelopen december de ‘Kersttassen actie’ georganiseerd. 
Speciaal voor de feestdagen, om die mensen, die het nodig hebben, iets 
extra’s te bezorgen. 
Vanuit de diaconie willen we iedereen bedanken voor de giften die we 
hebben ontvangen. Bij het dorpenteam waren ze bijzonder verrast en 
onder de indruk.

De voedselbank

De tip voor de maand februari is verschillende soorten (volkoren) pasta.
De voedselmand staat in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr (bij de kassa). 

Met vriendelijke groeten,

Namens de PKN gemeente
Jannie Lindeman, Folkert Jongbloed, Nieske Span en Hannah Reitsma
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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 februari tot 1 april 2022

20-2 15:00 uur De Golle Opruimen zwerfafval 

  5-3 14:00 uur  Buitenquiz Eltsenien nei Bûten

27-3 15:00 uur De Golle Opruimen zwerfafval

  1-4 avond De Golle Meer dan de Wirdumer Pubquiz
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

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

13-2 16.30 uur ds. W. de Boer – Romkema
    Vesper Nicolaeskerk Swichum

20-2 09.30 uur ds. B. Bloemink, Beetgum

27-2 09.30 uur da. E.J.M. Peersmann, Kollum

  6-3  09.30 uur ds. W. de Boer – Romkema
    1e zondag 40-dagentijd

  9-3 19.30 uur ds. W. de Boer – Romkema
    biddag gewas en arbeid

13-3 09.30 uur ds. J.C. Overeem, Stiens
    2e zondag 40-dagentijd

20-3 09.30 uur ds. W. de Boer – Romkema
    3e zondag 40-dagentijd

Bij het in- en uitgaan van de kerk is een mondkapje verplicht. Op de zitplaats 
kan dit af. De anderhalve 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 8 tel.: 058-2552606

PKN-GEMEENTE
Predikant: Da. 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 

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


